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 د اهلفس بِٚٞ اهلالقاهصٗاج يف بال

ؿمٞمخٜم٤م! ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ ومتقى ُمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء دمٞمز ًمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إذا يم٤من  ُمداظمٚم٦م:

ذم اخل٤مرج وظمٌم قمىلغم ٟمٗمًىلف اًمٗمتٜمىل٦م ُمىلـ اًمىلزواج ُمىلـ أ ىلؾ شمٚمىلؽ اًمىلٌاد ؾمىلقاء يم٤مٟمىل٧م 

 يمت٤مسمٞم٦م أو همػم يمت٤مسمٞم٦م..

 يمٞمػ أو همػم يمت٤مسمٞم٦م؟ اًمِمٞمخ:

 إذا يم٤من ذم اخل٤مرج يٕمٜمل. ُمداظمٚم٦م:

 يمت٤مسمٞم٦م يمٞمػ يٕمٜمل؟ يمقٟمف يٕمٜمل ُمٚمحدة..ـمٞم٥م! همػم  اًمِمٞمخ:

ُمًٚمٛم٦م ... وم٤مًمٌٕمض ي٘مقل: إذا يم٤من يٜمقي ـماىمٝم٤م جيقز ًمف اًمىلزواج ُمٜمٝمىل٤م  ُمداظمٚم٦م:

 ُمع ٟمٞم٦م وإوامر اًمٓماق ذم ٟمٗمًف.

 ذه اعم٠ًمًم٦م احل٘مٞم٘م٦م شمٓمرح يمثػمًا، وأٟم٤م ٓ أيم٤مد أومٝمؿ صمٛمرة  ذه اًمٜمٞم٦م؛ ٕن  اًمِمٞمخ:

طمٞمىلىلىلٜمام يتىلىلىلزوج اعمىلىلىلرأة اًمتىلىلىلل أضمىلىلىل٤مز ُمىلىلىلـ اعمٕمىلىلىلرول ُمىلىلىلـ اًمٜم٤مطمٞمىلىلىل٦م اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م أن اعمًىلىلىلٚمؿ 

اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ ًمف اًمتزوج هب٤م، يٕمٚمؿ سم٠من  ٜم٤مك طمٙمؿ ذقمل اؾمىلٛمف اًمٓمىلاق وُمىل٤م ُمىلـ 

ُمًىلىلٚمؿ جيىلىلقز ًمىلىلف أن يٓمٚمىلىلؼ اًمٓمىلىلاق اًمنمىلىلقمل ؾمىلىلقاًء ٟمىلىلقى أو ُمىلىل٤م ٟمىلىلقى، وأٟمىلىل٤م أقمت٘مىلىلد أن 

 ١مٓء اًمِم٤ٌمب اًمذيـ يٌتٚمقن سم٤مًمًٗمر إمم سماد اًمٙمٗمر واًمْمال  ىل١مٓء يمثىلػمون ُمىلٜمٝمؿ 

ا إمم سماد ؿ وُمٕمٝمؿ زوضم٤مهتؿ وعم٤مذا؟ ٕهنؿ رأوا ُمٜمٝمـ ُم٤م ينىلون شمزوضمقا وقم٤مدو

 سمف ُمـ ظمدُم٦م.. ُمـ شمٗمٝمؿ اإلؾمام.. ُمـ أظماق طمًٜم٦م إمم آظمره.

وي٘م٤مسمؾ  ١مٓء ـم٤مئٗم٦م أظمرى شمزوضمقا صمؿ وم٤مرىمقا؛ ٕهنؿ مل جيىلدوا ومىلٞمٝمـ إٓ ىمْمىل٤مء 
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ج اًمِمىلىلٝمقة اًمٌٝمٞمٛمٞمىلىل٦م  ىلىلذه وم٘مىلىلط، ومٚمىلىلامذا اإلٟمًىلىل٤من يتىلىلزوج ويٜمىلىلقي اًمٓمىلىلاق؟  ىلىلؾ إذا شمىلىلزو

ومل يٜمق اًمٓماق صمؿ أراد أن يٓمٚمىلؼ ٓ جيىلقز ًمىلف ـمىلاق؟ ـمٌٕمىل٤ًم ٓ! ٓ أطمىلد ي٘مىلقل هبىلذا، 

وم٠مٟم٤م أٟمّمح اًمِم٤ٌمب شمتزوضمقن ُمـ سماد إؾماُمٞم٦م ظمػم هلىلؿ؛ ٕٟمٜمىل٤م ٟمىلرى ٟمًىل٤مء ذم اًمىلٌاد 

اإلؾمىلىلىلىلىلىلاُمٞم٦م ومىلىلىلىلىلىلٞمٝمـ يمثىلىلىلىلىلىلػم أو ىمٚمٞمىلىلىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلىلىلـ آٟمحىلىلىلىلىلىلرال ومىلىلىلىلىلىلامذا ٟم٘مىلىلىلىلىلىلقل: قمىلىلىلىلىلىلـ إضمٜمٌٞمىلىلىلىلىلىل٤مت 

تحٚمؾ ٓ يٕمرومقن أن  ٜم٤مك رء اؾمٛمف واًمٙم٤مومرات اًمايت يٕمِمـ ورسملم ذم جمتٛمع ُم

اًمٕمرض.. ٓ يٕمرومقن رء اؾمٛمف اًمنمل طمتك طمدصمٜمل سمٕمْمٝمؿ ممـ يٕمٚمؿ أو يٕمرل 

اًمٚمٖمىلىلىل٦م اًمٗمرٟمًىلىلىلٞم٦م أٟمىلىلىلف ٓ يقضمىلىلىلد ذم ىمىلىلىل٤مُمقس اًمٗمرٟمًىلىلىلٞملم ُمىلىلىل٤م يىلىلىلرادل يمٚمٛمىلىلىل٦م ذل، ًمىلىلىلٞمس 

 قمٜمد ؿ ذل.

اًمِم٤م د: ومٚمٞمتزوج ُمـ اعمًىلٚمٛم٦م ُمىلـ أي سمٚمىلد يمىل٤من ذًمىلؽ ظمىلػم، ًمٙمىلـ إن يمىل٤من وٓ سمىلد 

ٞمتىلىلزوج يمىلىلام يتىلىلزوج اعمًىلىلٚمٛمقن نٞمٕمىلىل٤ًم، إن رأى ومٞمٝمىلىل٤م ُمىلىل٤م يروىلىلٞمف أُمًىلىلٙمٝم٤م ىمىلىلد شمىلىلزوج ومٚم

وقم٤مد هب٤م إمم سمىلاده، وإن رأى ظمىلال ذًمىلؽ ومٞمجىلقز ًمىلف أن يٓمٚمىلؼ، ومٝمىلذه اًمٜمٞمىل٦م ٓ صمٛمىلرة 

هلىلىلىل٤م ذم اقمت٘مىلىلىل٤مدي، وإن يمٜمىلىلىل٧م أقمت٘مىلىلىلد أٟمىلىلىلف ُمىلىلىلـ ٓ يٙمىلىلىلقن ذم طمٙمىلىلىلؿ اعمتٕمىلىلىل٦م ًمٙمىلىلىلـ اًمٜمٞمىلىلىل٦م 

ـ سمٕمىلض اًمٜمىل٤مس أهنىلؿ شمدٟمدن طمىلقل اعمتٕمىل٦م م٤مُمىل٤ًم ًمٙمىلـ ُمىل٤م ذم .ورة.. أٟمىل٤م ؾمىلٛمٕم٧م ُمىل

ؾمىلىلىلٛمٕمقا ومتىلىلىل٤موى أٟمىلىلىلف جيىلىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلىلٚمؿ أن يتٛمتىلىلىلع ذم شمٚمىلىلىلؽ اًمىلىلىلٌاد ًمٚميىلىلىلورة وم٘مٚمىلىلىل٧م ذم 

ٟمٗمز أوًٓ:  ذا ظمال طمدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام اًمث٤مسمىل٧م ذم صىلحٞمح ُمًىلٚمؿ أن 

طمىلىلىلرم ٟمٙمىلىلىل٤مح اعمتٕمىلىلىل٦م إمم يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م، ومٝمىلىلىلذا امىلىلىلريؿ أسمىلىلىلدي وًمىلىلىلٞمس امىلىلىلرياًم  ¢اًمٜمٌىلىلىلل 

أٟمف ُم٤م ذم داقمل أن يتزوج زواج اعمتٕم٦م، واًم٥ًٌم زُمٜمٞم٤ًم وىمتٞم٤ًم،  ذا  ق اًم٥ًٌم إول 

اًمث٤مين ُم٤م ذيمرت آٟمٗم٤ًم: عم٤مذا يتٛمتع؟ يتزوج زواج ذقمل صمؿ إذا سمدا أن يٓمٚم٘مٝم٤م ـمٚم٘مٝم٤م 

 ويمٗمك اهلل اعم١مُمٜملم اًم٘مت٤مل،  ذا رأيل ذم اعم٠ًمًم٦م واهلل أقمٚمؿ.

ؾمىلىلىلىلت٤مذٟم٤م!  ٜمىلىلىلىل٤مك رء صم٤مًمىلىلىلىل٨م اًمىلىلىلىلذي ذيمرشمىلىلىلىلف ُمىلىلىلىلـ آصمٜمىلىلىلىللم: أن  ٜمىلىلىلىل٤مك ُمىلىلىلىلـ أ ُمداظمٚمىلىلىلىل٦م:

 ٚمس ذم شمٚمؽ اًمٌاد ويٜمًقا أ ٤مًمٞمٝمؿ ذم  ذه ..اًمرضم٤مل جي
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 أراد آؾمتٞمٓم٤من ذم سماد اًمٙمٗمر. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ىلىلىلذا ُمٜمٝمىلىلىلل قمٜمىلىلىلف ـمٌٕمىلىلىل٤ًم، اعمًىلىلىلٚمؿ واعمنمىلىلىلك ٓ شمىلىلىلؽماءى ٟم٤مر ىلىلىل٤م ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف  اًمِمىلىلىلٞمخ:

اًمًام، أي: ٓ يتج٤موران؛ وذًمؽ ٕن اعمًٚمؿ إذا قم٤مش ذم ضمق يمٗمر ىمد يتنمب ومٞمف 

 ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمروا، ٟمٕمؿ.ُمـ قم٤مداهتؿ وُمـ شم٘م٤مًمٞمد ؿ 

ضمرت زم واىمٕم٦م.. ؾم٤مومرت ُمرة إمم سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمع اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌىلد اًمق ىل٤مب اًمٌٜمىل٤م 

و يقُمئىلىلذ يمىلىل٤من صىلىلٞم٤مم رُمْمىلىل٤من، ىمٞمىلىلؾ ًمٜمىلىل٤م ذم ىمريىلىل٦م سمٕمٞمىلىلدة قمىلىلـ ًمٜمىلىلدن يٛمٙمىلىلـ ٟمحىلىلق ُمىلىل٤مئتلم 

يمٞمٚمق ُمؽم أن  ٜم٤مك ؿم٤مب  ٜمدي ُمتديـ وُمتزي سمىلزي اإلؾمىلام ُمٚمىلتح ومىل٠مصمٜمقا قمٚمٞمىلف ظمىلػمًا 

٤مئىلىلىلدة اًمٓمٕمىلىلىل٤مم ًمفومٓمىلىلىل٤مر ومرأيتىلىلىلف ىمىلىلىلد قم٘مىلىلىلد اًمٕم٘مىلىلىلدة  ىلىلىلذه اًمتىلىلىلل وم٘مّمىلىلىلدٟم٤مه، وضمٚمًىلىلىلٜم٤م قمىلىلىلغم ُم

ُمىلىلـ شمِمىلىلٌف »يًىلىلٛمقهن٤م )ااراومٞمىلىل٧م( ومتحىلىلدصم٧م ُمٓمىلىلقًٓ ذم ُمقوىلىلقع ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

وذيمىلىلرت ُمىلىل٤م يمىلىل٤من ميىلىلين يقُمئىلىلذ ُمىلىلـ إطم٤مديىلىل٨م اًمتىلىلل شمٜمٝمىلىلك قمىلىلـ  شسم٘مىلىلقم ومٝمىلىلق ُمىلىلٜمٝمؿ

اًمتِمىلىلٌف سم٤مًمٙمٗمىلىل٤مر، ومقضمىلىلدت اًمرضمىلىلؾ ىمىلىلد اؾمىلىلتج٤مب ومىلىلقرًا ُمىلىلع أٟمىلىلف يتٕمِمىلىلك ورُم٤م ىلىل٤م أروىلىل٤ًم، 

سم٘مدر ُم٤م هرت ُمـ  ذه آؾمتج٤مسم٦م اًمنيٕم٦م أؾمٗم٧م طمٞمٜمام ؾمٛمٕم٧م يماُمف طمقل  ذه 

اًم٘مْمٞم٦م، طمٞم٨م ىم٤مل: أٟم٤م واهلل يىل٤م أؾمىلت٤مذ! إٟمىلام أوىلع  ىلذه وم٘مىلط ٕن  ٜمىل٤م ُمىلـ اًمؼميٓمىل٤مٟمٞملم 

يٜمٔمرون إمم إظمقاٟمٜم٤م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم ٟمٔمرة اطمت٘م٤مر؛ ٕهنؿ ٓ يْمٕمقن )ااراومٞمىل٧م(  ىلذه 

إًمٞمىلىلىلىلف ٟمٔمىلىلىلىلرة اطمت٘مىلىلىلىل٤مر، ًمٙمىلىلىلىلل ٓ يٜمٔمىلىلىلىلر ويْمىلىلىلىلٕمقا اًم٘مٛمىلىلىلىلٞمص  ٙمىلىلىلىلذا ُمٗمتحىلىلىلىل٤ًم زر ومٞمٜمٔمىلىلىلىلرون 

إورسمٞمقن إًمٞمف  ذه اًمٜمٔمرة  ق ووع  ذا اًمٕم٘م٤مل، ىمٚم٧م ًمف: ؾمٌح٤من اهلل! يٕمٜمىلل: أٟمىل٧م 

شمت٠مصمر سمىلذوق اًمؼميٓمىل٤مٟمٞملم اًمٙمٗمىل٤مر وشمْمىلع ااراومٞمىل٧م  ىلذه ُمتِمىلٌٝم٤ًم هبىلؿ وشمىل٠مسمك أن شمتِمىلٌف 

 سم٢مظمقاٟمؽ اعمًٚمٛملم.

 ..وم٤مًمِم٤م د: أن آؾمتٞمٓم٤من ذم سماد اًمٙمٗمر ومٞمف حم٤مفمػم يمثػمة ضمدًا.

 : .. ( 52.: 4/  79) اهلدى والنور /   



 الزواد يف بالد الكفر والزواد مو كتابيات ------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

3 

 

 اهصٗاج ًّ اهلتابٚات

ي٘مىلىلقل اًمًىلىل٤مئؾ: ٟمرضمىلىلق شمٗمّمىلىلٞمؾ اًم٘مىلىلقل ذم طمٙمىلىلؿ اًمىلىلزواج ُمىلىلـ اًمٙمت٤مسمٞمىلىل٤مت،  اًمًىلىل١مال:

 وم٢من يم٤من اعمٜمع ومٜمرضمق شمٗمّمٞمؾ ؾم٥ٌم اًمتحريؿ وسمٞم٤مٟمف؟

ٓ ؿمىلىلىلؽ أن إصىلىلىلؾ ذم اًمىلىلىلزواج ُمىلىلىلـ اًمٙمت٤مسمٞمىلىلىل٤مت  ىلىلىلق اإلسم٤مطمىلىلىل٦م، وذًمىلىلىلؽ  ااىلىلىلقاب:

ـَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُمٜمّمقص ذم اًمٙمت٤مب ذم  ـْ  َواعمُْْحَّمٜم٤َمُت ُِم ت٤َمَب ُِم
ـَ ُأوشُمقا اًْمٙمِ ِذي اًمَّ

ًمٙمـ  ذه اإلسم٤مطمىل٦م ًمٞمًىل٧م واضمٌىل٦م، ويمثىلػم ُمىلـ اعم٤ٌمطمىل٤مت ىمىلد مىلٞمط  [5]المائدة:﴾ىَمٌْٚمُِٙمؿْ 

 هب٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من ُم٤م يدظمٚمٝم٤م ذم سم٤مب اعمٛمٜمقع وهمػم اا٤مئز سمؾ واعمحرم.

ًمزوضمىلىل٦م صىلىل٤محل٦م وٓ قمٞمىلىل٥م ظمٚمٞمٜمىلىل٤م ٟميىلىلب ُمثىلىلؾ سمًىلىلٞمط ضمىلىلدًا: رضمىلىلؾ قمٜمىلىلده زوضمىلىل٦م وا

 ومٞمٝم٤م ويريد أن يتزوج قمٚمٞمٝم٤م، و ذا ضم٤مئز أيْم٤ًم اًمتزوج سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م.

٤معَ ﴿  َُمثْٜمَك َوصُماَث َوُرسمىَل
ِ
٤مء ًَ ـَ اًمٜمِّ ُحقا َُم٤م ـَم٤مَب ًَمُٙمْؿ ُِم

ًمٙمٜمىلف يٕمت٘مىلد  [3]النساا::﴾وَم٤مٟمٙمِ

أٟمىلىلف ٓ يًىلىلتٓمٞمع أن يٕمىلىلدل سمىلىللم اًم٘مديٛمىلىل٦م وسمىلىللم ااديىلىلدة، ومىلىلام طمٙمىلىلؿ  ىلىلذا اًمىلىلزواج اًمثىلىل٤مين 

ٚمف اإلسم٤مطم٦م؟ يٜم٘مٚم٥م  ذا احلٙمؿ إمم أٟمف ٓ جيقز، عم٤مذا؟ ٕن  ذه اإلسم٤مطمىل٦م اًمذي أص

 ُم٘مٞمدة سمٜمص اًم٘مرآن سم٤مًمٕمدل، ُم٘مٞمدة سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وما جيقز.

يمذًمؽ طمٞمٜمام رسمٜم٤م قمز وضمؾ أسم٤مح ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتزوج سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م يم٤مٟم٧م  ذه اإلسم٤مطمىل٦م 

، يم٤مٟمىل٧م  ىلذه ًمٞمس ذم أول اإلؾمام، مل شمٙمـ اإلسم٤مطم٦م واعمًىلٚمٛمقن وىلٕمٗم٤مء وذم ُمٙمىل٦م

اإلسم٤مطمىلىل٦م طمٞمىلىلٜمام سمىلىلدأ دوًمىلىل٦م اإلؾمىلىلام شمثٌىلىل٧م وضمقد ىلىل٤م وشمٜمنمىلىل فمٚمٝمىلىل٤م قمىلىلغم ُمىلىل٤م طمقهلىلىل٤م ُمىلىلـ 

اًمىلىلٌاد سمحٞمىلىل٨م أٟمىلىلف صىلىلدق ذم ذًمىلىلؽ اًمقىمىلىل٧م وًمىلىلٞمس و ىلىلق ذم ُمٙمىلىل٦م، صىلىلدق ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف 

ومْمىلىلىلىلٚم٧م قمىلىلىلىلغم إٟمٌٞمىلىلىلىل٤مء ىمىلىلىلىلٌكم سمخٛمىلىلىلىلس، ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م: »اًمًىلىلىلىلام و ٜمىلىلىلىل٤مك ىمىلىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام: 
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ضمىلؾ ًمٚمٛمًىلٚمٛملم أن يتزوضمىلقا طملم ذاك ذع اهلل قمز و شوٟمٍمت سم٤مًمرقم٥م ُمًػمة ؿمٝمر

 ُمـ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت، ٕن اًمدوًم٦م واًمّمقًم٦م واعمجتٛمع ص٤مر إؾماُمٞم٤ًم.

ومٙمؾ ُمـ دظمؾ ومٞمف سمٓمريؼ زواج سمؾ وسمٓمريؼ آؾمؽمىم٤مق اؾمتٗم٤مد ُمـ طمٞم٨م أٟمىلف  ىلق 

 رىمٞمؼ. اٟمٔمروا  ذه اعماطمٔم٦م وم٢من ومٞمٝم٤م دىم٦م.

إن رسمىلؽ ًمٞمٕمجىل٥م ُمىلـ أىمىلقام »ي٘مقل اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ذم احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح: 

ُمىلىلىلـ  ىلىلىلؿ؟ يمىلىلىل٠مهى ُمىلىلىلـ اًمٙمٗمىلىلىل٤مر يّمىلىلىلٌحقن أرىمىلىلىل٤مء  شإمم ااٜمىلىلىل٦م ذم اًمًاؾمىلىلىلؾ جيىلىلىلرون

ويقزقمىلىلىلقن قمىلىلىلغم اعمًىلىلىلٚمٛملم اًمىلىلىلذيـ اٟمتٍمىلىلىلوا قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ ومٞمّمىلىلىلٌح ظم٤مدُمىلىلىل٤ًم رىمٞم٘مىلىلىل٤ًم ذم سمٞمىلىلىل٧م 

اعمًىلىلٚمؿ، ًمٙمىلىلـ  ىلىلذا اًمىلىلرق يٕمىلىلقد قمٚمٞمىلىلف سم٤مًمًىلىلٕم٤مدة ذم اًمىلىلدٟمٞم٤م ىمٌىلىلؾ أظمىلىلرة، ٕٟمىلىلف يّمىلىلٌح 

ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ يمىلىلام يِمىلىلٝمد  ُمًىلىلٚماًم قم٤مرومىلىل٤ًم سمىلىل٤مهلل وسمرؾمىلىلقًمف ومٞمًىلىلٕمد اًمًىلىلٕم٤مدة اًمتىلىلل يمىلىل٤من يِمىلىل٘م٤م ٤م

٢مِنَّ ﴿سمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم أوًٓ صمؿ واىمىلع اًمٙمٗمىل٤مر اًمٞمىلقم صم٤مٟمٞمىل٤ًم:  ِري ومىَل ـْ ِذيمىْل َرَض قمىَل ـْ َأقمىْل َوُمىَل

ك  ٦ِم َأقْمَٛمىلىل ْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُمىلىل ُه َيىلىل ىلىل ٜمًٙم٤م َوَٟمْحنُمُ ٦ًم َوىلىل ُف َُمِٕمٞمَِمىلىل ْد * ًَمىلىل ك َوىَمىلىل شَمٜمِل َأقْمَٛمىلىل ىلىل ٤مَل َربِّ مِلَ طَمنَمْ ىَمىلىل

ػًما َذًمَِؽ َأشَمتْىلىلَؽ *  يُمٜمىلىل٧ُم سَمِّمىلىل ٤مَل يَمىلىل كىَمىلىل ىلىل ًَ َذًمَِؽ اًْمٞمَىلىلْقَم شُمٜم ٞمتََٝم٤م َويَمىلىل
ىلىل ًِ -424]طاا :﴾آَي٤مشُمٜمىَلىل٤م وَمٜمَ

426]. 

وم٤مًمٖم٤مًمىلىل٥م اًمٞمىلىلقم. ٟمٕمىلىلؿ. اًمٖم٤مًمىلىل٥م اًمٞمىلىلقم يٕمىلىلٞمش  ىلىلذه احلٞمىلىل٤مة اًمْمىلىلٜمٙم٤م، و ٙمىلىلذا ـمٌٞمٕمىلىل٦م 

اًمٙمٗم٤مر ذم يمؾ زُم٤من وذم يمؾ ُمٙمىل٤من، ومحٞمىلٜمام يٜمت٘مىلؾ اًمرىمٞمىلؼ سمٓمريىلؼ ٓ يٕمجٌىلف سمٓمٌٞمٕمىل٦م 

م ويٕمٞمش رىمٞم٘م٤ًم ظم٤مدُم٤ًم رهمىلؿ احل٤مل ُم٠مؾمقر ُمٖمٚمؾ ذم إصٗم٤مد يٜمت٘مؾ إمم سماد اإلؾما

أٟمٗمف ٓ ي٠مظمذ أضمرًا، وإن طمّمؾ  ق أضمرًا سمٛمٝمٜم٦م ًمف ومٝمذا إضمر يٕمقد إمم ؾمىلٞمده، ًمٙمىلـ 

ُمع ذًمؽ واًمت٤مريخ يِمٝمد أن ُمـ يم٤ٌمر قمٚمامء اعمًٚمٛملم ُمـ يم٤من أصىلٚمف رىمٞم٘مىل٤ًم ومّمىل٤مروا 

ُمـ اًمٕمٚمىلامء، ُمىلـ اًمّمىل٤محللم إشم٘مٞمىل٤مء، ٟمحىلـ إطمىلرار ٟم٠مظمىلذ قمٚمٛمٜمىل٤م قمىلـ أوًمئىلؽ اًمٕمٌٞمىلد 

  احل٘مٞم٘م٦م  ؿ إطمرار.ًمٙمـ  ؿ ذم

 ُمـ أيـ ضم٤مء  ذا؟ ُمـ اًمرق. اطمٗمٔمقا  ذا أوًٓ.

طمدي٨م آظمر ي٘مقل اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، و ذا ُمـ قمج٤مئ٥م سماهمىل٦م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف 
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أيىلش قمىلقان قمٜمىلديمؿ؟ يٕمٜمىلل:  شاؾمتقصقا سم٤مًمٜمًىل٤مء ظمىلػمًا ومىل٢مهنـ قمىلقان قمٜمىلديمؿ»اًمًام: 

ء اًمتىلل زوضمتٛمىلق ـ: أؾمػمات، يٕمٜمل ُمثؾ ... اًمكم جير سم٤مًمًاؾمؾ، يمىلام ٟمىلدقمق ًمٚمٜمًىل٤م

ًمىلىلىلٞمش قمىلىلىلقان؟ ًمىلىلىلٞمش أؾمىلىلىلػمات؟ ٕهنىلىلىل٤م  شاؾمتقصىلىلىلقا هبىلىلىلـ ظمىلىلىلػمًا ومىلىلىل٢مهنـ قمىلىلىلقان قمٜمىلىلىلديمؿ»

َؾ اهللَُّ سَمْٕمَْمُٝمْؿ قَمغَم ﴿ُم٠مُمقرة أن شمٓمٞمع زوضمٝم٤م:   سمِاَم وَمْمَّ
ِ
٤مء ًَ اُُمقَن قَمغَم اًمٜمِّ ضَم٤مُل ىَمقَّ اًمرِّ

 .[34]النسا::﴾سَمْٕمضٍ 

يم٤مٟمىل٧م ُمًىلٚمٛم٦م ومىلام سمىل٤مًمٙمؿ وم٢مذًا:  ذا اًمرق يٕمقد سم٤مًمٗم٤مئدة إمم ُمىلـ؟ إمم اًمزوضمىل٦م ًمىلق 

إذا يم٤مٟمىلىلىل٧م يمت٤مسمٞمىلىلىل٦م؟ ومِمىلىلىل٠مهن٤م ؿمىلىلىل٠من اًمرىمٞمىلىلىلؼ إول اًمٙمىلىلىل٤مومر طمٞمىلىلىلٜمام يىلىلىل٠ميت ُمٖمٚمىلىلىلاً إمم سمىلىلىلاد 

اإلؾمىلىلىلىلام، ؿمىلىلىلىل٠من  ىلىلىلىلذه اعمىلىلىلىلرأة اًمٜمٍمىلىلىلىلاٟمٞم٦م أو اًمٞمٝمقديىلىلىلىل٦م طمٞمىلىلىلىلٜمام يتزوضمٝمىلىلىلىل٤م اعمًىلىلىلىلٚمؿ أهنىلىلىلىل٤م 

سمٓمريىلىلؼ اًمىلىلزواج شمّمىلىلٌح شمتٕمىلىلرل قمىلىلغم اإلؾمىلىلام قمىلىلـ يمثىلىل٥م وقمىلىلـ ىمىلىلرب ومٞمٜمنمىلىلح ىمٚمٌٝمىلىل٤م 

 قمـ  ذا ااق اخل٤مص يم٤مٟم٧م أيمؼم قمدوة ًمفؾمام. ًمفؾمام، سمٞمٜمام و ل سمٕمٞمدة

واحلدي٨م يمام ي٘م٤مل: ذو ؿمجقن، ًمٙمٜمف احل٘مٞم٘مىل٦م ُمىلـ  ¢و ذا يذيمرين سم٠من اًمٜمٌل 

قمج٤مئ٥م أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام وؾمػمشمف اًمٙمريٛم٦م، يذيمرين سم٠مٟمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام 

طمٞمٜمام اؾمتّمىلٗمك ًمٜمٗمًىلف صىلٗمٞم٦م اًمٞمٝمقديىل٦م ويم٤مٟمىل٧م وىمٕمىل٧م أؾمىلػمة وظمرضمىل٧م ُمىلـ ٟمّمىلٞم٥م 

 ح٤مسم٦م وم٘م٤مل سمٕمض اًمٜم٤مس أهن٤م ٓ شمّمٚمح إٓ ًمؽ.رضمؾ ُمـ اًمّم

اخلاص٦م: اًمرؾمقل اصٓمٗم٤م ٤م ًمٜمٗمًف وأقمٓمك ُمـ يم٤مٟم٧م ُمـ طمّمتف مخس أو ؾمت٦م 

 وس ُمـ إهى، يٕمٜمل ُمـ اًمٕمٌٞمد.ؤر

اًمِم٤م د شم٘مقل صٗمٞم٦م: أٟمف يمٜم٧م ىمٌؾ ذًمىلؽ أسمٖمىلض اًمرؾمىلقل يم٠مؿمىلد ُمىل٤م أسمٖمىلض إٟمًىل٤من 

ام٘م٘مىلىل٧م قمىلىلغم وضمىلىلف إرض، ًمٙمىلىلـ عمىلىل٤م دظمٚمىلىل٧م ذم قمّمىلىلٛم٦م اًمرؾمىلىلقل وؿمىلىل٤موم٧م ًمٓمٗمىلىلف و

ٍؼ قَمٔمىِلٞمؿٍ ﴿ُمـ وصػ اهلل ًمف:  صىل٤مر رؾمىلقل اهلل أطمىل٥م إًمٞمٝمىل٤م  [4]القلا::﴾َوإِٟمََّؽ ًَمٕمىَلغم ظُمٚمىُل

 ممـ قمغم وضمف إرض يمٚمٝمؿ.

إذا ٓطمٔمٜم٤م  ذه اعمٕمىل٤مين طمٞمٜمئىلذ ٟمٕمىلرل اًمنىل عمىل٤مذا أسمىل٤مح اهلل قمىلز وضمىلؾ ًمٚمٛمًىلٚمٛملم 

اًمٔمرل أن يتزوضمقا اًمٙمت٤مسمٞم٤مت؟ ٕن يمام يٕمؼمون اًمٞمقم سم٤مًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م اًمٌقشم٘م٦م يٕمٜمل 

 اًمكم ؾمتقضمد ومٞمف ؾمتدُمٖمٝم٤م وشمٓمٌٕمٝم٤م سمٓم٤مسمٕمٝم٤م.
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أُم٤م اًمٞمقم وم٤مُٕمر اظمتٚمػ أؿمىلد آظمىلتال، اًمٞمىلقم ٓ يقضمىلد  ىلذا اًمٓمىل٤مسمع اإلؾمىلاُمل 

و ذا اًمٔمرل اعمًٚمؿ اًمذي يٓمٌع  ذه اعمرأة اًمٞمٝمقدي٦م أو اًمٜمٍماٟمٞم٦م سمٓم٤مسمع اإلؾمىلام، 

قن سمىلىلؾ قمىلىلغم اًمٕمٙمىلىلس ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ يمىلىلام  ىلىلق ُمِمىلىل٤م د ذم يمثىلىلػم ُمىلىلـ إزواج اًمىلىلذيـ يتزوضمىلىل

سمٙمت٤مسمٞمىلىل٤مت يىلىل٠مشمقن سمٗمًىلىل٤مد يدظمٚمقٟمىلىلف إمم دار ىلىلؿ وإمم سمٞمىلىلتٝمؿ ومت٘مىلىلقم  ىلىلل شمىلىلر  إوٓد 

اًمؽمسمٞمىلىلىل٦م إورسمٞمىلىلىل٦م، ورسمىلىلىلام شمتىلىلىلقمم شمرسمٞمىلىلىل٦م اًمىلىلىلزوج أيْمىلىلىل٤ًم ٕٟمىلىلىلف ًمىلىلىلٞمس قمٜمىلىلىلده شمٚمىلىلىلؽ احلّمىلىلىل٤مٟم٦م 

ٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز اًمٞمىلىلقم ٕي ُمًىلىلٚمؿ أن يًىلىل٤مومر إمم إاًمؽمسمٞمىلىل٦م اإلؾمىلىلاُمٞم٦م، وهلىلىلذا ٟمحىلىلـ ٟم٘مىلىلقل: 

 اًمٞمقم سم٤مًمٕمٚمؿ إٓ سمنمـملم اصمٜملم: سماد اًمٖمرب وًمق ذم ؾمٌٞمؾ ُم٤م يًٛمقٟمف

ع...(( ًمٙمٜمٝمىلىلىلىل٤م ًمٓمٞمٗمىلىلىلىل٦م، أن يٙمىلىلىلىلقن اًمنمىلىلىلىلط إول: أن يٙمىلىلىلىلقن حمّمىلىلىلىلٜم٤ًم ))...اٟم٘مٓمىلىلىلىل٤م

ٜم٤ًم ومٛمٕمىلىلرول  ىلىلذا شمٕمٌىلىلػم ذقمىلىلل أن يٙمىلىلقن حمُ  ٜم٤ًم سمىلىل٤مٕظماق اإلؾمىلىلاُمٞم٦م، أُمىلىل٤م حُمَّْمىلىل ىلىل ّمَّ

ُمتزوضمىلىل٤ًم وسمىلىلذًمؽ مٗمىلىلظ ٟمٗمًىلىلف ُمىلىلـ أن يتنىلىلب إًمٞمىلىلف اًمٌمىلىلء ُمىلىلـ ومًىلىل٤مد ذًمىلىلؽ اعمجتٛمىلىلع 

إًمٞمف ُمـ أضمؾ امّمىلٞمؾ اًمٕمٚمىلؿ اًمىلذي ارشمْمىل٤مه ًمٜمٗمًىلف وسمنمىلط أن اًمذي اوٓمر ًمٚمذ ٤مب 

 يٙمقن  ذا اًمٕمٚمؿ ذم ٟمٔمر اإلؾمام ُم٘مٌقًٓ ُمنموقم٤ًم ضم٤مئزًا قمغم إىمؾ.

وم٢مذًا ٟمحـ ٟم٘مقل اًمٞمىلقم: ٓ جيىلقز أن يتىلزوج اعمًىلٚمؿ سمٖمىلػم اعمًىلٚمٛم٦م، ٕن  ىلذه همىلػم 

اعمًىلىلىلٚمٛم٦م ًمٞمًىلىلىل٧م شمىلىلىلدظمؾ ضمىلىلىلقًا إؾمىلىلىلاُمٞم٤ًم شمٜمٓمٌىلىلىلع سم٠مظماىمىلىلىلف ٕٟمىلىلىلف ٟمٗمىلىلىلس ااىلىلىلق  ىلىلىلذا ًمىلىلىلٞمس 

ؾمىلىلاُمٞم٤ًم، ٕٟمىلىلف قمىلىلؿ ٟمِمىلىلقل ٟمحىلىلـ ٟمًىلىل٤مءٟم٤م اعمًىلىلٚمامت وسمٜم٤مشمٜمىلىل٤م اعمًىلىلٚمامت ُمىلىل٤م ٟمًىلىلتٓمٞمع إ

ٟمىلىلرسمٞمٝمؿ شمرسمٞمىلىل٦م إؾمىلىلاُمٞم٦م، إٓ ُمىلىل٤م ىمىلىلؾ وٟمىلىلدر ضمىلىلدًا واًمٜمىلىل٤مدر ٓ طمٙمىلىلؿ ًمىلىلف يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل، ومٙمٞمىلىلػ 

ٟمىلىلدظمؾ إمم سمٞمقشمٜمىلىل٤م ُمىلىلـ يٙمىلىلقن أسمٕمىلىلد ُمىلىل٤م يٙمىلىلقن قمىلىلـ قم٘م٤مئىلىلدٟم٤م وأظماىمٜمىلىل٤م وؾمىلىلٚمقيمٜم٤م ومْمىلىلاً 

ن يٚمٝمٛمٜم٤م رؿمدٟم٤م، وأن يقوم٘مٜم٤م ًمٚمتٗم٘مف ذم قمـ قم٤مداشمٜم٤م؟ ًمذًمؽ ٟم٠ًمل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم أ

يمتىلىلىل٤مب رسمٜمىلىلىل٤م وذم ؾمىلىلىلٜم٦م ٟمٌٞمٜمىلىلىل٤م وقمىلىلىلغم ُمىلىلىلٜمٝم٩م ؾمىلىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىلىل٤مًمح ومىلىلىل٢مهنؿ  ىلىلىلؿ اًم٘مىلىلىلقم ٓ يِمىلىلىل٘مك 

 ضمٚمٞمًٝمؿ، واًمًام قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف.

 (  00: 43: 24/ 219) اهلدى والنور /

 (  00: 52: 46/ 219) اهلدى والنور /
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 ؾمٝمروا ُمٕمٜم٤م، ضم٤مء اًم١ًمال اًمت٤مزم:  ذم إُمس اًم٘مري٥م يم٤من قمٜمدي زوار

  ؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتزوج سمٜمٍماٟمٞم٦م أو هيقدي٦م؟

ؽ؛ إصىلىلؾ أٟمىلىلف جيىلىلقز، ًمٙمىلىلـ ذم  ىلىلذا اًمزُمىلىل٤من أٟمىلىل٤م أىمىلىلقل: ٓ أرى ذًمىلىل ااىلىلقاب:يمىلىل٤من 

ف ُمٗم٤مؾمىلىلد؛ سمًىلىل٥ٌم اظمىلىلتال ااىلىلق اإلؾمىلىلاُمل قمىلىلـ ٕن  ىلىلذا اًمىلىلزواج ؾمىلىلٞمؽمشم٥م ُمىلىلـ ورائىلىل

تىل٤مب أن قمىلـ شمىلرسمٞمتٝمؿ ذم ذاك ضمق اإلؾمام إول، وسم٥ًٌم اظمتال شمرسمٞمىل٦م أ ىلؾ اًمٙم

اًمزُمىلىلىل٤من؛ ذم ذاك اًمزُمىلىلىل٤من ُمىلىلىلع أهنىلىلىلؿ يمٗمىلىلىل٤مر وُمنمىلىلىليملم، ًمٙمىلىلىلـ يمىلىلىل٤من قمٜمىلىلىلد ؿ رء اؾمىلىلىلٛمف 

همىلىلىلػمة، رء اؾمىلىلىلٛمف ذل، يمىلىلىل٤مٟمقا هيتٛمىلىلىلقن سم٤معمح٤مومٔمىلىلىل٦م قمىلىلىلغم أقمراوىلىلىلٝمؿ، ًمٙمىلىلىلـ اًمٞمىلىلىلقم 

 ُمثٚمام أٟم٧م شمرى اًم٘مْمٞم٦م  ٜم٤مك ذم أوروسم٤م وأُمريٙم٤م..

 )طمّمؾ  ٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع صقيت(

ا اًمقاىمىلىلىلع اًمٞمىلىلىلقم، ُمىلىلىل٤م ٟمًىلىلىلٛمع إٓ ٟمىلىلىل٤مدرًا ضمىلىلىلدًا أن أراد أطمىلىلىلد اعمًىلىلىلٚمٛملم و ىلىلىلذ اًمِمىلىلىلٞمخ:

ُمًىلىلٚماًم شمىلىلزوج سمٙمت٤مسمٞمىلىل٦م ُمىلىلـ اعمىلىلقاـمٜملم يمىلىلام ي٘مقًمىلىلقن ذم اًمٕمٍمىلىل احلىلىل٤م.، يٕمٜمىلىلل: ُمىلىلـ 

سمٚمىلىلده، و ىلىلل ٟمٍمىلىلاٟمٞم٦م أو هيقديىلىل٦م، وإٟمىلىلام اًمىلىلذي ي٘مىلىلع أٟمىلىلف ؿمىلىل٤مب ُمىلىلـ اًمِمىلىل٤ٌمب يًىلىل٤مومر إمم 

أوروسمىلىلىلىلىل٤م وأُمريٙمىلىلىلىلىل٤م، و ٜمىلىلىلىلىل٤مك رسمىلىلىلىلىلام ظمىلىلىلىلىل٤مدن واطمىلىلىلىلىلدة ُمىلىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلىل١مٓء اًمٙمىلىلىلىلىل٤مومرات، ومتٕمجٌىلىلىلىلىلف 

 ، ومٞم٠ميت هب٤م زوضم٦م وطمٚمٞمٚم٦م هل٤م.ويٕمجٌٝم٤م

 ُمـ أضمؾ ااريـ يم٤مرد. ُمداظمٚم٦م:

 ىلىلىلىلىلذا اًمىلىلىلىلىلذي أىمىلىلىلىلىلقل أٟمىلىلىلىلىل٤م ٓ جيىلىلىلىلىلقز ًمٚمًىلىلىلىلىلٌٌلم اعمىلىلىلىلىلذيمقريـ آٟمٗمىلىلىلىلىل٤ًم، جمتٛمٕمٜمىلىلىلىلىل٤م  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ:
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اإلؾمىلىلاُمل اًمٞمىلىلقم همىلىلػم اعمجتٛمىلىلع، جمىلىلتٛمٕمٝمؿ اًمٙمىلىل٤مومر همىلىلػم ذاك اعمجتٛمىلىلع ُمىلىلـ اًمٜم٤مطمٞمىلىل٦م 

ٝمقديىل٤مت اخلٚم٘مٞم٦م، وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن سمٕمْمٝمؿ رؤيىل٦م وُمِمىل٤م دة، وسمٕمْمىلٙمؿ ؾمىلامقم٤ًم، أن اًمٞم

واًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٤مت اًمٕم٤ميِمىلىل٤مت ذم اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م يمىلىل٤مٟمقا ُمتجٚمٌٌىلىل٤مت، ويمٜمىلىل٧م شمرا ىلىل٤م وُمىلىل٤م 

شمٗمىلىلرق سمٞمٜمٝمىلىل٤م وسمىلىللم اعمًىلىلٚمٛم٦م؛ ٕهنىلىل٤م شمىلىل٠مصمرت سمىلىل٤ماق اإلؾمىلىلاُمل اًمتىلىلل قم٤مؿمىلىل٧م ومٞمىلىلف، ًمٙمىلىلـ 

 ىلىلذا أن ُمٗم٘مىلىلقد م٤مُمىلىل٤ًم ذم أوروسمىلىل٤م، ومٝمىلىلق يىلىل٠ميت هبىلىل٤م قمىلىلغم زهيىلىل٤م، قمىلىلغم شمؼمضمٝمىلىل٤م، وقمىلىلغم 

ل، ومامذا ؾمٞمٙمقن ُمّمػم إوٓد اًمذيـ يرزىمقن سم٤مًمغ زيٜمتٝم٤م.. وإمم آظمره،  ذه زوضمت

 ُمـ  ذيـ اًمزوضملم؟

ٓ ؿمؽ أٟمف يٙمقن ذم اًمٖم٤مًم٥م شمرسمٞمتٝمؿ ًمـ شمٙمقن شمرسمٞم٦م إؾماُمٞم٦م، هلذا ٟم٘مقل ُمع أن 

إصىلؾ ذم ذًمىلىلؽ اإلسم٤مطمىلىل٦م، وًمٙمىلىلـ ىمىلد يٕمىلىلرض ًممُمىلىلر اعمٌىلىل٤مح ُمىل٤م جيٕمٚمىلىلف ممٜمققمىلىل٤ًم وهمىلىلػم 

 ُم٤ٌمح،  ذا م٤مُم٤ًم يمٛمقوقع شمٕمدد اًمزوضم٤مت.

 (  00: 00: 33/ 282) اهلدى والنور/ 

 (  00: 02: 56/ 282) اهلدى والنور/
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 ي٘مقل اًم٤ًمئؾ: ٟمرضمق شمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ذم طمٙمؿ اًمزواج ُمـ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت؟ اًم١ًمال:

ٜم٤م سمىلىلىل٤مٕظماق  اًمِمىلىلىلٞمخ: ىلىلىل )اٟم٘مٓمىلىلىل٤مع( ومٚمتىلىلىل٦م ذم اًمتٕمٌىلىلىلػم ًمٙمٜمٝمىلىلىل٤م ًمٓمٞمٗمىلىلىل٦م، أن يٙمىلىلىلقن حمّمَّ

ٜم٤ًم ومٛمٕمىلىلىلرول  ىلىلىلذا شمٕمٌىلىلىلػم ذقمىلىلىلل أن يٙمىلىلىلقن ُمتزوضمىلىلىل٤مً  ، وسمىلىلىلذًمؽ اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م، أُمىلىلىل٤م حمَّمىلىلىل

مٗمىلىلظ ٟمٗمًىلىلف ُمىلىلـ أن يتنىلىلب رء ُمىلىلـ ومًىلىل٤مد ذًمىلىلؽ اعمجتٛمىلىلع اًمىلىلذي اوىلىلٓمر ًمٚمىلىلذ ٤مب 

إًمٞمف ُمـ أضمؾ امّمٞمؾ اًمٕمٚمىلؿ اًمىلذي ارشمْمىل٤مه ًمٜمٗمًىلف، وسمنمىلط أن يٙمىلقن  ىلذا اًمٕمٚمىلؿ ذم 

 ٟمٔمر اإلؾمام ُم٘مٌقًٓ ُمنموقم٤ًم ضم٤مئزًا قمغم إىمؾ.

همىلػم وم٢مذًا: ٟمحـ ٟم٘مقل اًمٞمقم: ٓ جيقز أن يتزوج اعمًٚمؿ سمٖمىلػم اعمًىلٚمٛم٦م؛ ٕن  ىلذه 

اعمًىلىلىلٚمٛم٦م ًمٞمًىلىلىل٧م شمىلىلىلدظمؾ ضمىلىلىلقًا إؾمىلىلىلاُمٞم٤ًم شمٜمٓمٌىلىلىلع سم٠مظماىمىلىلىلف، ٕٟمىلىلىلف ٟمٗمىلىلىلس ااىلىلىلق  ىلىلىلذا ًمىلىلىلٞمس 

إؾمىلىلاُمٞم٤ًم، ٟمحىلىلـ ٟمىلىلرى ٟمًىلىل٤مءٟم٤م اعمًىلىلٚمامت وسمٜم٤مشمٜمىلىل٤م اعمًىلىلٚمامت ُمىلىل٤م قمىلىل٤مد ٟمًىلىلتٓمٞمع ٟمىلىلرسمٞمٝمؿ 

ؾ ظِم دْ شمرسمٞمىلىل٦م إؾمىلىلاُمٞم٦م إٓ ُمىلىل٤م ىمىلىلؾ وٟمىلىلدر ضمىلىلدًا، واًمٜمىلىل٤مدر ٓ طمٙمىلىلؿ ًمىلىلف يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل، ومٙمٞمىلىلػ ُٟمىلىل 

قم٘م٤مئىلىلىلدٟم٤م وأظماىمٜمىلىلىل٤م وؾمىلىلىلٚمقيمٜم٤م، ومْمىلىلىلاً قمىلىلىلـ إمم سمٞمقشمٜمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ يٙمىلىلىلقن أسمٕمىلىلىلد ُمىلىلىل٤م يٙمىلىلىلقن قمىلىلىلـ 

٘مٜمىلىلىل٤م ًمٚمتٗم٘مىلىلىلف ذم ومِّ قَ قم٤مداشمٜمىلىلىل٤م، ًمىلىلىلذًمؽ ٟمًىلىلىل٠مل اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم أن يٚمٝمٛمٜمىلىلىل٤م رؿمىلىلىلدٟم٤م، وأن يُ 

يمتىلىل٤مب رسمٜمىلىل٤م وذم ؾمىلىلٜم٦م ٟمٌٞمٜمىلىل٤م، وقمىلىلغم ُمىلىلٜمٝم٩م ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىل٤مًمح، ومىلىل٢مهنؿ  ىلىلؿ اًم٘مىلىلقم ٓ يِمىلىل٘مك 

 ضمٚمٞمًٝمؿ.

 ( 00: 28: 10/ 290) اهلدى والنور/
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عمًىلىلٚمؿ ُمىلـ اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٦م ايٕمٜمىلىلل: زواج يٕمٜمىلل سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ًمىلزواج  ومٞمىلىلف قمٜمىلدٟم٤م ... ُمداظمٚمىل٦م:

 أن.

 ٟمحـ سمتزوج ُمـ اعمًٚمٛملم ُم٤م اطمٜم٤م ظم٤مًمّملم، وم٤مهلل هيديٜم٤م. اًمِمٞمخ:

 يٕمٜمل وما جيقز؟ ُمداظمٚم٦م:

ـَ ﴿ُمىلىل٤م سمٞمجىلىلقز اًمٞمىلىلقم؛ ٕٟمىلىلف رسمٜمىلىل٤م عمىلىل٤م أسمىلىل٤مح ىمىلىل٤مل:  اًمِمىلىلٞمخ: ـَ أُوشُمىلىلقا  َواعمُْْحَّمىلىلٜم٤َمُت ُِمىلىل ىلىلِذي اًمَّ

ـْ ىَمٌْٚمُِٙمؿْ   .[5المائدة:]﴾ اًْمٙمِت٤َمَب ُِم

 (  00: 30: 30/ 328) اهلدى والنور/

 

 باب ًِٕ

٦م   ُمداظمٚم٦م: اًم١ًمال اًمث٤مًم٨م يتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اًمزواج ُمـ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت، إذا يم٤من إُمر سم٤مًمٜمًىٌل

 عمراوم٘م٦م اعمنميملم أو ُمٕم٤مذهتؿ.. إمم آظمره، ومٙمٞمػ ٟمقومؼ سملم  ذا وسملم ...

ٓمىلىل٦م اعمنمىلىليملم ًمىلىلٞمس  ٜمىلىل٤مك شمٕمىلىل٤مرض سمىلىللم إُمىلىلريـ ؿمىلىلت٤من ُمىلىل٤م سمٞمىلىلٜمٝمام، خم٤مًم اًمِمىلىلٞمخ:

أوًٓ خم٤مًمٓمىلىلىلىلىل٦م اًمْمىلىلىلىلىلٕمٞمػ ًمٚم٘مىلىلىلىلىلقي، خم٤مًمٓمىلىلىلىلىل٦م اًم٘مٚمٞمىلىلىلىلىلؾ ًمٚمٙمثىلىلىلىلىلػم، سمٞمىلىلىلىلىلٜمام ؾمىلىلىلىلىلامح اًمِمىلىلىلىلىل٤مرع 

احلٙمىلىلىلٞمؿ ًمٚمٛمًىلىلىلٚمؿ أن يتىلىلىلزوج سم٤مًمٙمت٤مسمٞمىلىلىل٦م  ىلىلىلل سمىلىلىل٤مًمٕمٙمس م٤مُمىلىلىل٤ًم، ومٝمىلىلىلل وطمٞمىلىلىلدة ووىلىلىلٕمٞمٗم٦م 

واًمىلىلزوج  ىلىلق اًم٘مىلىلقي أوًٓ سمٙمقٟمىلىلف رضمىلىلاً، وصم٤مٟمٞمىلىل٤ًم سمٙمقٟمىلىلف رب قم٤مئٚمىلىل٦م، ومٝمىلىلق أىمىلىلقى ُمٜمٝمىلىل٤م، 
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ػ وًمىلىلٞمس اًمٕمٙمىلىلس، وًمىلىلذًمؽ وم٤مومؽمىمىلىل٤م م٤مُمىلىل٤ًم، ودائىلىلاًم اًم٘مىلىلقي  ىلىلق اًمىلىلذي يىلىل١مصمر ذم اًمْمىلىلٕمٞم

وُمـ ُماطمٔمتٜمىل٤م هلىلذه اعماطمٔمىل٦م ٟمحىلـ اًمٞمىلقم ٓ ٟمىلرى ضمىلقاز شمىلزوج اعمًىلٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسمٞمىل٦م، 

ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م يمت٤مسمٞم٦م همرسمٞم٦م أو أُمريٙمٞم٦م، واًم٥ًٌم ذم  ذا ُمـ ٟمٗمس اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

ٓمٚمىلؼ اإلذن أوًٓ، صمؿ ُمـ اًمتٗم٘مف اعمِم٤مر إًمٞمف ذم يماُمل آٟمٗم٤ًم صم٤مٟمٞم٤ًم، أُمىل٤م اًم٘مىلرآن ومٝمىلق مل ي

ـَ ﴿سمىلىلزواج اعمًىلىلٚمؿ ُمىلىلـ اًمٙمت٤مسمٞمىلىل٦م وإٟمىلىلام ىمٞمىلىلد ٤م سم٘مقًمىلىلف شمٕمىلىل٤ممم:  ٜم٤َمُت ُِمىلىل ـَ  َواعمُْْحَّمىلىل ِذي ىلىل اًمَّ

ـْ ىَمٌْٚمُِٙمؿْ  ت٤َمَب ُِم
، وٓ خيٗمىلك قمىلغم ااٛمٞمىلع أن اعمحّمىلٜم٤مت إٟمىلام [5]المائادة:﴾ُأوشُمقا اًْمٙمِ

شمٕمٜمىلىلىلىلىلىلل  ىلىلىلىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىلىلىلىل٦م اًمٕمٗمٞمٗمىلىلىلىلىلىل٤مت، وأيىلىلىلىلىلىلـ اًمٕمٗمىلىلىلىلىلىل٦م اًمٞمىلىلىلىلىلىلقم ذم اًمٜمًىلىلىلىلىلىل٤مء إوروسمٞمىلىلىلىلىلىل٤مت أو 

ظمال اًم٘م٤مقمدة أن أن دمد قمٗمٞمٗم٦م ذم سمٕمض شمٚمؽ اًمٌاد،  ذا ظمىلال إُمريٙمٞم٤مت 

إصؾ ويمام ي٘م٤مل أيْم٤ًم أىمىلقل: اإلٟمًىل٤من يٜمًىلك ظم٤مصىل٦م إذا سمٚمىلغ ُمىلـ اًمٙمىلؼم قمتٞمىل٤ًم، ًمٙمىلـ 

 ٜمىل٤مك أؿمىلىلٞم٤مء ٕ ٞمتٝمىلىل٤م ٓ شمٜمًىلك أسمىلىلد اًمزُمىلىل٤من، طمىلىلدصمٜمل رضمىلؾ ُمىلىلـ اًمٕمًىلىلٙمريلم إشمىلىلراك، 

 ديمىل٤مين ذم دُمِمىلؼ يمىل٤من  ذا ـمٌٕم٤ًم ىمٌؾ أرسمٕملم أو مخًىللم ؾمىلٜم٦م وأٟمىل٤م ؿمىل٤مب، وأذيمىلر ذم

ُمـ ااٜمقد إشمراك اًمذيـ وصٚمقا اًمٜمٛم٤ًم ذم اًمٗمتقطم٤مت اًمٕمثامٟمٞم٦م اًم٘مديٛمىل٦م،  ىلق يمىل٤من 

وىلىلىل٤مسمط، طمىلىلىلدصمٜمل سمىلىلىل٠من اًمٜمٛمًىلىلىل٤مويلم  ٜمىلىلىل٤مك اًم٘م٤مسمٚمىلىلىل٦م قمٜمىلىلىلد ؿ، اًمٜمٔمىلىلىل٤مم اعمتٌىلىلىلع ًمىلىلىلدهيؿ أهنىلىلىل٤م 

طمٞمىلىلىلىلٜمام شمتىلىلىلىلقمم شمٚم٘مىلىلىلىلل ااٜمىلىلىلىللم ُمىلىلىلىلـ سمٓمىلىلىلىلـ احل٤مُمىلىلىلىلؾ شمٜمٔمىلىلىلىلر إن يم٤مٟمىلىلىلىل٧م أٟمثىلىلىلىلك ومىلىلىلىلقرًا ومْمىلىلىلىل٧م 

ام سمٕمىلىلد أن  ىلىلذه ُمٗمْمقوىلىل٦م اًمٌٙمىلىل٤مرة، يٕمٜمىلىلل أهنىلىل٤م ُمًىلىل٤مومح٦م؛ سمٙم٤مرهتىلىل٤م؛ ًمٙمىلىلل ٓ شمٕمىلىلػم ومىلىلٞم

ٕٟمف ُمٕمرول ُمًٌ٘م٤ًم أن سمٙم٤مرهت٤م شمٗمض و ل سمٕمد عم٤م ؾم٘مٓم٧م ُمـ سمٓمـ أُمٝمىل٤م، ًمٙمثىلرت 

اًمٗم٤ًمد واًمزٟم٤م.. إمم آظمره، أوطمك إًمٞمٝمؿ اًمِمٞمٓم٤من  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م، وم٢مذًا اعمحّمىلٜم٤مت .. 

اًمٞمىلقم؛  سمٞمٜمٝمؿ، وًمذًمؽ ومىلٜمحـ ٓ ٟمِمىلجع اًمِمىل٤ٌمب اعمًىلٚمؿ أن يتزوضمىلقا ُمىلـ اًمٙمت٤مسمٞمىل٤مت

ٕن احل٘مٞم٘م٦م يمام ؾمٌ٘م٧م اإلؿم٤مرة آٟمٗم٤ًم ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُمْم٧م يمام أن اعمجتٛمع اإلؾماُمل 

اًمٞمىلىلىلىلقم ذم حم٤مومٔمتىلىلىلىلف قمىلىلىلىلغم إظمىلىلىلىلاق اإلؾمىلىلىلىلاُمٞم٦م دون اعمًىلىلىلىلتقى اإلؾمىلىلىلىلاُمل إول، 

يمىلىلىلذًمؽ اعمجتٛمىلىلىلع اًمٜمٍمىلىلىلاين، صىلىلىلحٞمح اعمجتٛمىلىلىلع اًمٜمٍمىلىلىلاين واًمٞمٝمىلىلىلقدي يمىلىلىل٤مٟمقا قمىلىلىلغم 

سمىلىل٤مًمتقراة واإلٟمجٞمىلىلؾ ًمٙمىلىلـ يمىلىل٤مٟمقا  اٟمحىلىلرال يمٌىلىلػم ضمىلىلدًا، ظم٤مصىلىل٦م ذم اًمٕم٘مٞمىلىلدة ومىلىلٞمام يتٕمٚمىلىلؼ
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قمىلىلىلىلىلىلىلغم رء ُمىلىلىلىلىلىلىلـ اهلىلىلىلىلىلىلىلدى واًمت٘مىلىلىلىلىلىلىلك واًمٕمٗمىلىلىلىلىلىلىل٤مل، وًمٕمىلىلىلىلىلىلىلؾ اًمٙمثىلىلىلىلىلىلىلػميـ ُمىلىلىلىلىلىلىلٜمٙمؿ يىلىلىلىلىلىلىلذيمر أن 

ة اًمًىلىلقداء ءاًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٤مت واًمٞمٝمقديىلىل٤مت ذم سمىلىلاد اإلؾمىلىلام يمىلىلـ يتجٚمٌىلىلٌـ ويٚمًٌىلىلـ اعمىلىلا

اًمتل شمٚمًٌٝم٤م اعمًٚمامت،  ذا يمىلام يمىل٤من ذم اًمزُمىل٤من إول، أُمىل٤م اًمٞمىلقم اعمًىلٚمامت يمىلام 

ؿمىلىلىلٚمٓمقا( إٓ ُمىلىلىلـ قمّمىلىلىلؿ اهلل ُمىلىلىلٜمٝمؿ، ومىلىلىلام سم٤مًمىلىلىلؽ سم٤مًمٙمت٤مسمٞمىلىلىل٤مت، ي٘مقًمىلىلىلقن قمٜمىلىلىلدٟم٤م سم٤مًمِمىلىلىل٤مم )

 ًمذًمؽ ٟمحـ ٓ ٟمرى أسمدًا ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتزوج سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م عم٤م ذيمرت آٟمٗم٤ًم.

صم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم وأظمىلىلىلػمًا قمٜمىلىلىلدٟم٤م يمًىلىلىل٤مد ذم اًمىلىلىلزواج ذيمىلىلىلرت ًمٙمىلىلىلؿ اًمٞمىلىلىلقم صىلىلىل٤ٌمطم٤ًم أن شمٚمىلىلىلؽ إم 

شمِمٙمل أن قمٜمىلد ٤م صماصمىل٦م سمٜمىل٤مت ُمىلـ ؾمىلـ ؾمىلٌع وقمنمىليـ وامىل٧م ًمٕمٚمٝمىل٤م ُمًىلحقرة، ٕٟمىلف 

شمىلىلىلك ظم٤مـمىلىلىل٥م ٓ يىلىلىلروه، رسمىلىلىلام يٙمىلىلىلقن ومٞمىلىلىلف ؾمىلىلىلحر، ُمٕمٜمىلىلىل٤مه أن اعمجتٛمىلىلىلع أن همىلىلىلػم يمٚمىلىلىلام أ

اعمجتٛمىلىلىلىلع اًمًىلىلىلىل٤مسمؼ، اعمجتٛمىلىلىلىلع اًمًىلىلىلىل٤مسمؼ يمىلىلىلىل٤من ُمىلىلىلىلـ ٟمٔمىلىلىلىل٤مُمٝمؿ يزوضمىلىلىلىلقن أوٓد ىلىلىلىلؿ و ىلىلىلىلؿ 

سمىلـ اًمٕمىل٤مص اًمىلذي زوضمىلف ومتىل٤مة ُمىلـ ىمىلريش ويمىل٤من سمٞمٜمىلف  وصٖم٤مر، وىمّم٦م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر

 وسملم أسمٞمف مخ٦ًم قمنم ؾمٜم٦م، ُمٕمٜم٤م ٤م أسمقه شمزوج صٖمػمًا.

سمٜمىلىلىلف صىلىلىلٖمػمًا، ًمٙمىلىلىلـ اًمقًمىلىلىلد ُمىلىلىل٤م ؿمىلىلىل٤مء اهلل ُمتٕمٌىلىلىلد زا ىلىلىلد ىمىلىلىل٤مئؿ اًمٚمٞمىلىلىلؾ صىلىلىل٤مئؿ إذًا: زوج ا

اًمٜمٝمىلىل٤مر، ومٚمىلىلام ؾمىلىل٠مل اًمٕمىلىلؿ سمٜمتىلىلف: يمٞمىلىلػ طم٤مًمىلىلؽ أٟمىلىل٧م وزوضمىلىلؽ، ىم٤مًمىلىل٧م: ٟمٕمىلىلؿ اًمرضمىلىلؾ  ىلىلق 

 وًمٙمٜمف مل يٓم٠م ًمٜم٤م سمٕمد ومراؿم٤ًم،  ٙمذا يم٤مٟمقا ُمـ ىمٌؾ.

أن ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مء اهلل اًمِمىلىل٤مب يّمىلىلٌح قمٛمىلىلره صماصمىلىللم واًمٗمتىلىل٤مة يمىلىلذًمؽ ًمىلىلٞمس  ٜمىلىل٤مك زواج، 

اًمتل ٓ وم٤مئدة ُمٜمٝم٤م إٓ ُم٤م ٟمدر واًمٜم٤مدر ٓ طمٙمؿ ًمف، ٓ يتزوج اًمقاطمد إٓ  ذه اًمدراؾم٦م 

 سمٕمد اًمثاصملم.

... اعمىلىلىلىلرأة اعمنمىلىلىلىليم٦م، وٕٟمىلىلىلىلف ُمىلىلىلىلثٚمام ؾمىلىلىلىلٛمٕم٧م ... اعمجتٛمىلىلىلىلع إورو    ُمداظمٚمىلىلىلىل٦م:

 ي٘مٚمد، ومٝمل اًمتل شمر  إسمٜم٤مء.

  ذه ُمّمٞم٦ٌم يمؼمى.  اًمِمٞمخ:

ٞمقشمىل٤مت اعمختٚمٗمىل٦م، أن واًمٓم٤مُم٦م اًمٙمىلؼمى اًمتىلل ٟمٚمٛمًىلٝم٤م وٟمرا ىل٤م أن ذم اًمٌ ُمداظمٚم٦م:
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 إم  ل اًمتل شم٠مظمذ قمغم ُمدارس ... سم٤معمدرؾم٦م، وخيؽمن اعمدارس اًمتٌٞمنمي٦م.

يمىلـ ممىلـ يمىل٤من ي٘مىلقل  ¢...  ؾ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت اًمٚمقايت يمـ ذم قمٝمىلد اًمٜمٌىلل   ُمداظمٚم٦م:

 سم٠من اهلل  ق قمٞمًك سمـ ُمريؿ.

 أي ٓ ؿمؽ، ُمٕمٚمقم. اًمِمٞمخ:

ذا اًمىلىلىلىلزواج وقمىلىلىلىلغم اًمىلىلىلىلرهمؿ ُمىلىلىلىلـ ذًمىلىلىلىلؽ أطمىلىلىلىلؾ اًمىلىلىلىلزواج ُمىلىلىلىلٜمٝمؿ ومل يٙمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىل ُمداظمٚمىلىلىلىل٦م:

 ُمنموـم٤ًم سمتٖمٞمػم ديٜمٝمـ إمم اإلؾمام.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

...  ىلىلؾ... عمىلىل٤م امىلىلدصمٜم٤م قمىلىلغم ... أ ىلىلؾ اًمٙمتىلىل٤مب أٟمىلىلف يٗمىلىلؽمض أن ذسمحٝمىلىلؿ  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 طمال أ ؾ اًمٙمت٤مب، ٕهنؿ يم٤مٟمقا يذسمحقن طمآً ويذيمقن.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

 وم٤مٔن ٓ يذسمحقن إٓ ظمٜمؼ.  ُمداظمٚم٦م:

 ...  اًمِمٞمخ:

 طماً ًمٜم٤م. ومٓمٕم٤مُمٝمؿ ُم٤م قم٤مد  ُمداظمٚم٦م:

  ق  ذا.  اًمِمٞمخ:

 ... ُمنميم٤مت.  ُمداظمٚم٦م:

 ـ ُمنميم٤مت ًمٙمـ يمت٤مسمٞم٤مت، ومٙمؾ يمت٤م  ُمنمك وًمٙمـ ًمٞمس يمؾ ُمنمىلك   اًمِمٞمخ:

يمت٤م ، ومٚمتٛمٞمز اًمٙمت٤م  قمغم اعمنمك ًمٙمقٟمف يمت٤مسمٞم٤ًم أقمٓمٞم٧م ًمف ظمّمقصٞم٤مت يتٛمٞمز هب٤م 

 قمـ اعمنميملم واعمنميم٤مت.

 وجيقز أٟمف ًمٞمس يمؾ يمت٤م  ُمنمك.  ُمداظمٚم٦م:
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ؾ ُمـ يمٗمر سم٤مهلل ومٝمىلق قز  ذا، ًمٙمـ قمغم اًمتٕمٌػم اإلؾماُمل اًمّمحٞمح يمجي  اًمِمٞمخ:

 ىلىلذه حمىل٤م.ة يمٜمىل٤م أًم٘مٞمٜم٤م ىلىل٤م رسمىلام أيمثىلىلر ُمىلـ ُمىلرة، شمتىلىلذيمرون  ىلذا؟ يمىلىلؾ  ُمنمىلك، ٓ شمىلٜمس

 يم٤مومر ُمنمك، وًمق يم٤من  ق ًمٞمس ُمنميم٤ًم ًمٖم٦م،  ؾ اًمٙمام ُمٗمٝمقم ًمديؽ أسمق قمٌد اهلل.

 إن ؿم٤مء اهلل.  ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٛمٕم٧م اًمٙمٚمٛم٦م ذم  ذا.  اًمِمٞمخ:

 ٓ ُم٤م ؾمٛمٕم٧م.  اظمٚم٦م:ُمد

إذًا ٓ يٙمىلىلقن ُمٗمٝمىلىلقم ًمىلىلديؽ، يٙمىلىلقن ُمٗمٝمىلىلقم  ٙمىلىلذا يٕمٜمىلىلل.. اعمًىلىل٠مًم٦م شمريىلىلد   اًمِمىلىلٞمخ:

 سمح٨م.

أن أٟم٧م شمٕمٚمؿ سم٠من  ٜم٤مك ُمذ ٥م اًمٓمٌٞمٕمٞملم اًمذيـ ي١مُمٜمقن سمىل٠من هلىلذا اخلىل٤مًمؼ هلىلذا 

اًمٙمىلىلىلقن ظم٤مًم٘مىلىلىل٤ًم، وم٤مًميىلىلىلورة أدهتىلىلىلؿ إمم أن يٕمت٘مىلىلىلدوا سمىلىلىل٠من هلىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلقن ظم٤مًم٘مىلىلىل٤ًم، ًمىلىلىلق أن 

د سم٤مُٕمثٚمىلىلىل٦م، ًمىلىلىلق أن ُمًىلىلىلٚماًم يِمىلىلىلٝمد أن ٓ إًمىلىلىلف إٓ اهلل وأن حمٛمىلىلىلدًا ُمًىلىلىلٚماًم طمتىلىلىلك ٓ ٟمٌتٕمىلىلىل

رؾمقل اهلل، ويّمكم ويّمقم ُم٤م ؿم٤مء اهلل قمٚمٞمف، ًمٙمـ ي٘مقل  ذه أي٦م مل شمٕمجٌٜمل،  ذا 

 يمٗمر،  ؾ  ٜم٤مك ؿمؽ.

 ٓ.  ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمـ أذك،  ىلذه ًمىلٞمس قمٜمىلديمؿ ظمىلؼم هبىل٤م، يمقٟمىلف يمٗمىلر ٓ ؿمىلؽ، ًمٙمىلـ يمقٟمىلف   اًمِمٞمخ:

 ح.أذك امت٤مج إمم سمٞم٤من وشمقوٞم

اًمنمىلىلك ذم اًمٚمٖمىلىل٦م أظمىلىلػ ُمىلىلـ اًمٙمٗمىلىلر، ومٙمىلىلؾ ُمنمىلىلك يمىلىل٤مومر وًمىلىلٞمس يمىلىلؾ يمىلىل٤مومر ُمنمىلىليم٤ًم، 

وم٤مًمىلىلىلىلذي يِمىلىلىلىلٝمد أن ٓ إًمىلىلىلىلف إٓ اهلل وأٟمىلىلىلىلف ٓ يًىلىلىلىلتحؼ اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدة ؾمىلىلىلىلقاه،  ىلىلىلىلذا ُمقطمىلىلىلىلد ًمىلىلىلىلٞمس 

ُمنمىلىليم٤ًم، ويىلىل١مُمـ سمٙمىلىلؾ ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء ُمىلىلـ قمٜمىلىلد اهلل، ًمٙمٜمىلىلف ىمىلىل٤مل أيىلىل٦م اًمٗماٟمٞمىلىل٦م مل شمٕمجٌٜمىلىلل، أو 

ُمىلىل٤م أذك، أُمىلىل٤م ذقمىلىل٤ًم وم٘مىلىلد أذك  احلىلىلدي٨م اًمٜمٌىلىلقي ُمىلىل٤م أقمجٌٜمىلىلل،  ىلىلذا ًمٖمىلىل٦م يمٗمىلىلر، ًمٙمٜمىلىلف



 الزواد يف بالد الكفر والزواد مو كتابيات ------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

77 

ـِ ﴿أيْمىلىل٤ًم، واًمًىلىل٥ٌم:  ٧َم َُمىلىل َقاهُ  َأوَمَرَأْيىلىل هَلىَلىلُف َ ىلىل
َذ إِ ىلىل َ ، إذًا:  ٜمىلىل٤م صىلىل٤مر ذك [23]الجاثياا :﴾اَّتَّ

 ٕٟمف ضمٕمؾ  قاه إهل٤ًم.

إذًا:  ق ي٘مقل ٓ إًمف إٓ اهلل، ًمٙمـ ُمـ طمٞمىل٨م واىمٕمىلف ضمٕمىلؾ ُمىلع اهلل إهلىل٤ًم، وًمىلٞمس ُمىلـ 

٤مة.. إمم آظمىلره، يٙمٗمىلل أن يٙمىلقن إهلىلف اًميوري يٙمقن إهلف ومرقمىلقن أو اًمىلات أو  ُمٜمىل

 قاه، ُمـ  ٜم٤م أن اًمنمع جيٕمؾ يمؾ ُمـ يمٗمر سمٛمٙمٗمىلر ُمىل٤م ُمنمىليم٤ًم، وإًمٞمىلؽ أن اًمىلٜمص 

اًمٍمىلىليح ًمٚم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ، ىمّمىلىل٦م اعمىلىل١مُمـ واعمٚمحىلىلد اًمىلىلذي أٟمٙمىلىلر اًمٌٕمىلىل٨م واًمٜمِمىلىلقر ذم 

َ ﴿ؾمىلىلقرة اًمٙمٝمىلىلػ: و ِٕ لْمِ ضَمَٕمْٚمٜمىَلىل٤م  ثًَا َرضُمَٚمىلىل ْب هَلىُلىلْؿ َُمىلىل ٤م ضَمٜمَّتَىلىللْمِ َواْ.ِ ِدِ َ ـْ َأقْمٜمىَلىل٤مٍب طَمىلىل
 ُِمىلىل

٤م  ٍؾ َوضَمَٕمْٚمٜمىَلىل٤م سَمٞمْىلىلٜمَُٝماَم َزْرقًمىلىل ٤م سمِٜمَْخىلىل ىلىل ٤م َومَلْ شَمْٔمٚمِىلىلْؿ ُِمٜمىْلىلُف *  َوطَمَٗمْٗمٜم٤َمُ َ ْٚمتَىلىل٤م اْاَٜمَّتَىلىللْمِ آشَمىلىل٧ْم ُأيُمَٚمَٝمىلىل
يمِ

ْرَٟمىلىل٤م ظِماهَلىُلىلاَم هَنىَلىلًرا  ٞمْئ٤ًم َووَمجَّ ٤م َأيْمثَىلىل *  ؿَمىلىل ٤مِوُرُه َأَٟمىلىل ىلىل َق ُمَ ٤مطِمٌِِف َوُ ىلىل ٤مَل ًمَِّمىلىل ٌر وَمَ٘مىلىل ُف صَمَٛمىلىل ٤مَن ًَمىلىل ُر َويَمىلىل

ًرا  زر َٟمَٗمىلىل ًٓ َوَأقَمىلىل ٤م ِذِه * ُِمٜمىْلىلَؽ َُمىلىل ـر َأْن شَمٌِٞمىلىلَد َ ىلىل ٤م َأفُمىلىل ٤مَل َُمىلىل ِف ىَمىلىل
ىلىل ًِ َق فَمىلىل٤ممِلٌ ًمِٜمَْٗم َؾ ضَمٜمَّتَىلىلُف َوُ ىلىل َوَدظَمىلىل

 .[35-32]الكهف:﴾َأسَمًدا

 ىلىلىلق يمٗمىلىلىلر ذم  ىلىلىلذه أيىلىلىل٦م، ًمٙمىلىلىلـ ذم أيىلىلىل٤مت اًمتىلىلىلل سمٕمىلىلىلد ٤م ؾمىلىلىلٞمحٙمؿ قمٚمٞمىلىلىلف رسمٜمىلىلىل٤م سم٠مٟمىلىلىلف 

 أذك.

ـر َأْن شَمٌِٞمَد َ ِذِه أَ ﴿ ـْ ُرِدْدُت إِمَم َر ِّ * سَمًدا ىَم٤مَل َُم٤م َأفُم
ئِ ٦ًم َوًمىَل ٛمىَل
٤مقَم٦َم ىَم٤مئِ ًَّ ـر اًم َوَُم٤م َأفُم

 َ ا ُِمٜمَْٝم٤م ُُمٜمَ٘مَٚم٤ًٌم َٕ ـْ * ضِمَدنَّ ظَمػْمً
َؽ ُمىِل ِذي ظَمَٚم٘مىَل ٤مِوُرُه َأيَمَٗمْرَت سم٤ِمًمَّ ٌُُف َوُ َق ُمَ ىَم٤مَل ًَمُف َص٤مطِم

ًا  اَك َرضُمىلىلىلىلىلىل قَّ ٦ٍم صُمىلىلىلىلىلىلؿَّ ؾَمىلىلىلىلىلىل ـْ ُٟمْٓمَٗمىلىلىلىلىلىل
َراٍب صُمىلىلىلىلىلىلؿَّ ُِمىلىلىلىلىلىل قَ * شُمىلىلىلىلىلىل ٜمَّىلىلىلىلىلىل٤م ُ ىلىلىلىلىلىل

ُك سمىِلىلىلىلىلىلَر ِّ  ًَمٙمِ اهللَُّ َر ِّ َوٓ ُأْذِ

 .[33-35]الكهف:﴾َأطَمًدا

ًدا﴿ومٝمق ىم٤مل ًمف:  ُك سمَِر ِّ َأطمىَل ٕٟمىلف اقمتىلؼمه ُمنمىليم٤ًم طمٞمىلٜمام ىمىل٤مل: )ُمىل٤م أفمىلـ  ﴾َوٓ ُأْذِ

 أن شمٌٞمد  ذه أسمدًا.. وُم٤م أفمـ اًم٤ًمقم٦م ىم٤مئٛم٦م(

ةَ ﴿ قَّ ٤مَء اهللَُّ ٓ ىمىُل ٤م ؿمىَل ٤م َأىمىَلؾَّ ُِمٜمىْلَؽ  َوًَمْقٓ إِْذ َدظَمْٚم٧َم ضَمٜمَّتََؽ ىُمٚمىْل٧َم ُمىَل َرِن َأٟمىَل َّٓ سمىِل٤مهللَِّ إِْن شمىُل إِ

ًدا  ًٓ َوَوًَمىلىل ٤م ـَ *  َُمىلىل ٤ٌَمًٟم٤م ُِمىلىل ىلىل ًْ ٤م طُم َؾ قَمَٚمٞمَْٝمىلىل
ـْ ضَمٜمَّتىِلىلَؽ َوُيْرؾِمىلىل

ا ُِمىلىل ػْمً  ظَمىلىل
١ْمشمِلَمِ ك َر ِّ َأْن ُيىلىل ىلىل ًَ  وَمَٕم
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٤م  ِٕمٞمًدا َزًَمً٘مىلىلىل ٌَِح َصىلىلىل  وَمُتّْمىلىلىل
ِ
اَمء ىلىلىل ًَّ تَٓمِٞمَع ًَمىلىلىل *  اًم ىلىلىل ًْ ـْ شَم ْقًرا وَمَٚمىلىلىل ٤م هَمىلىلىل ٌَِح َُم٤مُؤَ ىلىلىل *  ُف ـَمَٚمًٌىلىلىل٤م َأْو ُيّْمىلىلىل

َٝم٤م  غَم قُمُروؿِمىلىل ٦ٌم قَمىلىل َل ظَم٤مِوَيىلىل
٤م َوِ ىلىل َؼ ومِٞمَٝمىلىل ٤م َأٟمَٗمىلىل غَم َُمىلىل ٞمْىلىلِف قَمىلىل ىلىل٥ُم يَمٗمَّ ٌََح ُيَ٘مٚمِّ ِرِه وَم٠َمْصىلىل ٞمَط سمِثََٛمىلىل

َوُأطِمىلىل

ْك سمَِر ِّ َأطَمًدا  .[42-33]الكهف:﴾َوَيُ٘مقُل َي٤م ًَمٞمْتَٜمِل مَلْ ُأْذِ

اًمتٕمٚمٞمىلؾ يٕمتىلؼم إذًا ذيمف يم٤من ؿمٙمف ذم اًمٌٕمىل٨م واًمٜمِمىلقر، إذًا: اًمنمىلع وىمىلدُم٧م آٟمٗمىل٤ًم 

يمىلىلىلؾ يمٗمىلىلىلر ذيمىلىلىل٤ًم، ومٝمٙمىلىلىلذا أ ىلىلىلؾ اًمٙمتىلىلىل٤مب  ىلىلىلؿ ُمنمىلىلىليمقن، وًمىلىلىلق وضمىلىلىلد  ٜمىلىلىل٤مك ُمقطمىلىلىلدون 

يٕمت٘مىلىلدون سمىلىل٠من قمٞمًىلىلك ًمىلىلٞمس اسمٜمىلىل٤ًم هلل، ومٝمىلىلق ُمنمىلىلك؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىل٤م آُمىلىلـ سمىلىل٤مهلل ورؾمىلىلقًمف، واوىلىلح 

 أفمـ اًم٘مّمد.

  ق ُمنمك ٕٟمف يم٤مومر.  ُمداظمٚم٦م:

  ذا  ق.  اًمِمٞمخ:

 ...   ُمداظمٚم٦م:

 يمؾ يم٤مومر ُمنمك. اًمِمٞمخ:

 (  00: 03: 29/ 626) اهلدى والنور /

 (  00: 13: 34/ 626) اهلدى والنور /
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 ضابط اهلتابٛ اهرٜ جي٘ش ًِاكختٕ 

 ٗاألكى ًّ طعإً

: ُم٤م  ق اًمْم٤مسمط ًمٌ٘م٤مء اًمٙمت٤م  قمغم ديٜمف اًمذي جيٞمز ًمٜم٤م اًمزواج ُمٜمىلف وأيمىلؾ اًم٤ًمئؾ

 ـمٕم٤مُمف؟

وىلىل٤مسمٓمف أن ئمىلىلؾ ُمٜمتًىلىل٤ًٌم إًمٞمىلىلف اؾمىلىلاًم وًمىلىلٞمس قمٛمىلىلاً ٕن  ىلىلذا مل يٙمىلىلـ ىمىلىل٤مئاًم  اًمِمىلىلٞمخ:

ـَ ُأوشُمقا اًمٙمِت٤َمَب طِمؾٌّ ًَمُٙمؿْ ﴿يقُم٤ًم وٓ ذم يقم ٟمزل ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ِذي  ﴾َوـَمَٕم٤مُم اًمَّ

٦مٍ ﴿وىمد ىم٤مل ومٞمٝمؿ  [5المائدة:] ـَ ىَم٤مًُمقا إِنَّ اهللَ صَم٤مًم٨ُِم صَمَاصمىَل ِذي  ىلذا   [33المائدة:] ﴾ًَمَ٘مْد يَمَٗمَر اًمَّ

 ضمقا .

ٜمٙمىلىلىلر وضمىلىلىلقد اًمىلىلىلرب : ًمىلىلىلق وضمىلىلىلد  ٜمىلىلىل٤مك ؿمخّمىلىلىل٤ًم ٟمٍمىلىلىلاٟمٞم٤ًم يٜمٙمىلىلىلر اًمٌٕمىلىلىل٨م أو يُمداظمٚمىلىلىل٦م

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف  ذا احلٙمؿ؟

 ٓ  ذا يٙمقن ظمرج قمـ ُمٚم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م. اًمِمٞمخ:

 : و ق يٜمت٥ًم إمم اًمٜمٍماٟمٞم٦م؟ُمداظمٚم٦م

ٟمٕمؿ يٜمت٥ًم، ؿمق ُمٕمٜمك آٟمت٤ًمب ًمٞمس ُمٕمٜمىلك آٟمتًىل٤مب أن ٓ يىلديـ سم٤مًمٜمٍمىلاٟمٞم٦م  اًمِمٞمخ:

اًمّمىلاة واًمًىلام أُمىل٤م إذا  ًمٙمـ ىمد خيؾ سمٙمثػم ُمـ اًمٜمٍماٟمٞم٦م احلؼ اًمتل ضم٤مء هبىل٤م قمٞمًىلك قمٚمٞمىلف

أٟمٙمر اًمٜمٍماٟمٞم٦م نٚم٦م وشمٗمّمٞماً ومٝمق ذ سما ؿمؽ ُمـ اعمًٚمؿ اًمىلذي ارشمىلد قمىـل ديٜمىلف وٓ يٗمٞمىلد 

 .أن يًٛمك أمحد سمـ حمٛمد

 ( 01: 12: 03/   791) اهلدى والنور / 
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 كٚف تتصٗج اهفتاٝ يف اهدٗي اهلافسٝ

ٞمٝمىلىل٤م حمىلىل٤ميمؿ ؾمىلىل١مال: ي٘مىلىلقل: ذم اًمىلىلدول اًمتىلىلل ٓ شم٘مىلىلٞمؿ ذع اهلل وًمٞمًىلىل٧م وم ُمداظمٚمىلىل٦م:

ذقمٞمىلىل٦م،  ىلىلؾ جيىلىلقز ًمٚمٗمتىلىل٤مة اًمتىلىلزوي٩م ًمٜمٗمًىلىلٝم٤م قمىلىلـ قمْمىلىلؾ وًمٞمٝمىلىل٤م، إذا يمىلىل٤من ٓ جيىلىلقز ومىلىلام 

 اًمدًمٞمؾ اًمنمقمل؟

 ٓ يقضمد ذم شمٚمؽ اًمدوًم٦م ُمًٚمٛملم؟ ٓ يتّمقر  ذا! يٕمٜمل: .. اًمِمٞمخ:

 اًمدول ٓ شم٘مٞمؿ ٟمٗمًٝم٤م ٓ شم٘مٞمؿ ... ُمداظمٚم٦م:

أٓ  ٟمٕمىلىلىلؿ، أٟمىلىلىل٤م أقمىلىلىلرل ًمٙمىلىلىلـ أؾمىلىلىل٠مل: أٓ يقضمىلىلىلد ومٞمٝمىلىلىل٤م ُمًىلىلىلٚمٛملم صىلىلىل٤محللم.. اًمِمىلىلىلٞمخ:

شمًىلىلتٓمٞمع أن شمتّمىلىلؾ سمىلىلٌٕمض اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م وشمقيمىلىلؾ رضمىلىلًا شمثىلىلؼ سمديٜمىلىلف وسمٕمٚمٛمىلىلف إن مل 

يقضمىلىلد ُمثٚمىلىلف ذم سمٚمىلىلد ٤م، ومىلىلا جيىلىلقز اًم٘مىلىلقل سم٠مهنىلىل٤م شمىلىلزوج ٟمٗمًىلىلٝم٤م سمٜمٗمًىلىلٝم٤م إٓ سمٕمىلىلد أن شمًىلىلد 

 اًمٓمرق يمٚمٝم٤م، و ذا أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ اًمقاىمع.

 (00:29:52/ (6فتاوى رابغ ))
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 اهلذسٝ ًّ بالد اهلفس
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 ّ اهداز اهيت ٙلجس فٚٔا اهفطقاهلذسٝ ً

ؼ اًمنمىلىليٕم٦م اإلؾمىلىلاُمٞم٦م، و ٜمىلىل٤مك ُمىلىلـ ٌِّىلىل ٓمَ ُمىلىلـ اًمٌٚمىلىلدان ٓ شمُ  اً سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم أن يمثىلىلػم ُمداظمٚمىلىل٦م:

اًمزٟم٤مة، وُمـ اًم٘متٚم٦م ُمـ ي٘متٚمقن وُمىلـ يزٟمىلقن وىلٛمـ اًمزٟمىل٤مة يٙمىلقن صمٞمىل٥م، ومىلام طمٙمٛمىلف إن 

ؼ اإلؾمىلىلىلام إمم ٌِّىلىلىل ٓمَ أراد أن يتىلىلىلقب إمم اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ،  ىلىلىلؾ خيىلىلىلرج ُمىلىلىلـ سمٚمىلىلىلده اًمتىلىلىلل ٓ شمُ 

 ٦ٍم ُم٤م شمٓمٌؼ اإلؾمام ومٞمٕمؽمل ًمقزم إُمر  ٜم٤مك ومٞمٓمٌ٘مقن قمٚمٞمف احلد؟دوًم

ؾمىلىل١ماًمؽ ًمىلىلف ؿمىلىلٕمٌت٤من: إومم:  ىلىلؾ خيىلىلرج، وإظمىلىلرى:  ىلىلؾ يًىلىلٚمؿ ٟمٗمًىلىلف  اًمِمىلىلٞمخ:

 ًمٚم٘مْم٤مء اًمنمقمل؟

أُمىلىلىلىلىل٤م ُمىلىلىلىلىل٤م يتٕمٚمىلىلىلىلىلؼ سم٤مًمِمىلىلىلىلىلٕم٦ٌم إومم: ومٜم٘مىلىلىلىلىلقل: خيىلىلىلىلىلرج، وجيىلىلىلىلىل٥م أن خيىلىلىلىلىلرج إن وضمىلىلىلىلىلد 

احلٙمقُمىلىل٤مت  خمرضمىلىل٤ًم؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىلع إؾمىلىلػ اًمٞمىلىلقم أصىلىلٌح اًمقوىلىلع ذم اعمجتٛمٕمىلىل٤مت وذم

اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م يٙمىلىلىل٤مد اعمًىلىلىلٚمؿ ٓ يىلىلىلتٛمٙمـ سمًىلىلىل٥ٌم اًمىلىلىلٜمٔمؿ اًم٘م٤مئٛمىلىلىل٦م ومٞمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اًمٗمىلىلىلرار سمديٜمىلىلىلف، 

واخلروج سمٜمٗمًف ُمـ اًمٌٚمىلد اًمٗم٤مؾمىلد أ ٚمٝمىل٤م، ومىل٢من وضمىلد خمرضمىل٤ًم وضمىل٥م أن يٗمٕمىلؾ ذًمىلؽ؛ 

ؾ ًمىلىلىلىلٞمخٚمص اعمًىلىلىلىلٚمؿ ٟمٗمًىلىلىلىلف ُمىلىلىلىلـ أن يتىلىلىلىلقرط سمىلىلىلىل٤مًمقىمقع ذم سمٕمىلىلىلىلض ٞمٕٟمىلىلىلىلف  ىلىلىلىلذا  ىلىلىلىلق اًمًىلىلىلىلٌ

 اعمٕم٤ميص أو اًمٗمقاطمش.

ائىلىلىلع ضمىلىلىلدًا: أظمرضمىلىلىلف اًمِمىلىلىلٞمخ٤من ذم صىلىلىلحٞمحٞمٝمام ُمىلىلىلـ وىمىلىلىلد ضمىلىلىل٤مء ذم ذًمىلىلىلؽ طمىلىلىلدي٨م ر

يم٤من ومٞمٛمـ ىمىلٌٚمٙمؿ رضمىلؾ »: ¢طمدي٨م أ   ريرة ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ومىلىل٠مراد أن يتىلىلقب ومًىلىل٠مل قمىلىلـ أقمٚمىلىلؿ أ ىلىلؾ إرض ومىلىلدل قمىلىلغم  شىمتىلىلؾ شمًىلىلٕم٦م وشمًىلىلٕملم ٟمٗمًىلىل٤مً 

را ٥م أي: قمغم ضم٤م ؾ ٓ قمٚمؿ قمٜمده وًمٙمٜمف ُمتٕمٌد، و ذه ُمّمٞم٦ٌم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس سم٥ًٌم 

اٝم٤مًمىلىل٦م اعمًىلىلٞمٓمرة قمىلىلغم قم٤مُمىلىل٦م اًمٜمىلىل٤مس يتق ىلىلقن أن اًمّمىلىلاح ُمىلىلازم ًمٚمٕمٚمىلىلؿ، اًمٖمٗمٚمىلىل٦م وا



 اهلحرة مو بالد الكفر --------------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

73 

٤م ىمد وىمد ىمىلد  اًمٕمٚمؿ ُمازم ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، ويما يمام أن ٟم٤مؾم٤ًم آظمريـ يتق قن أن

جيتٛمٕمىلىل٤من وىمىلىلد يٗمؽمىمىلىل٤من، يٕمٜمىلىلل: ىمىلىلد يٙمىلىلقن اًمرضمىلىلؾ قمىلىل٤ممل وصىلىل٤مًمح، أو قمىلىلغم اًمٕمٙمىلىلس 

ًمقن ىمدياًم: ٟمىل٤مدر وأقمىلز ُمىلـ ًمٗمٔم٤ًم ىمد يٙمقن ص٤محل٤ًم وقم٤معم٤ًم أيْم٤ًم، و ذا يمام يم٤مٟمقا ي٘مق

اًمٙمؼميىلىل٧م إمحىلىلر أن يٙمىلىلقن اإلٟمًىلىل٤من قمىلىل٤ممل وقم٤مُمىلىلؾ سمٕمٚمٛمىلىلف؛ ٕن اًمٕمٚمىلىلؿ اًمٞمىلىلقم أصىلىلٌح 

ُمٝمٜم٦م، وأصٌح دم٤مرة وأصٌح وفمٞمٗم٦م يٕمت٤مش سمف ص٤مطمٌف، سمٞمٜمام يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمٕمٚمؿ 

يمىلىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلىلقن ظم٤مًمّمىلىلىلىل٤ًم ًمقضمىلىلىلىلف اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم، وقمىلىلىلىلغم اًمٕمٙمىلىلىلىلس ُمىلىلىلىلـ ذًمىلىلىلىلؽ: ٟمجىلىلىلىلد 

إمم اهلل، ويتٕمٌىلىلدون اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم سم٤ماٝمىلىلؾ، وًمىلىلٞمس نىلىل٤م ػم اًمّمىلىل٤محللم يت٘مرسمىلىلقن 

سمىلىل٤مًمٕمٚمؿ، ومٝمىلىلذا ااىلىل٤مين قمىلىلغم ٟمٗمًىلىلف اًمىلىلذي ىمتىلىلؾ شمًىلىلٕم٦م وشمًىلىلٕملم ٟمٗمًىلىل٤ًم عمىلىل٤م أراد أن يتىلىلقب 

إمم اهلل وأن يرضمىلىلع إًمٞمىلىلف ؾمىلىل٠مل ؾمىلىل١مآً صىلىلحٞمح٤ًم قمىلىلـ أقمٚمىلىلؿ أ ىلىلؾ إرض يمىلىل٤من ااىلىلقاب 

ٕم٦م ظمٓمىلىلىلىل٠ًم دل قمىلىلىلىلغم قم٤مسمىلىلىلىلد، قمىلىلىلىلغم را ىلىلىلىل٥م أي: ضم٤م ىلىلىلىلؾ، وم٠مشمىلىلىلىل٤مه، ىمىلىلىلىل٤مل ًمىلىلىلىلف: إين ىمتٚمىلىلىلىل٧م شمًىلىلىلىل

وشمًٕملم ٟمٗم٤ًًم ومٝمؾ زم ُمـ شمقسم٦م؟ ىم٤مل: ىمتٚمىل٧م شمًىلٕم٦م وشمًىلٕملم ٟمٗمًىل٤ًم وشمٓمٛمىلع ذم اًمتقسمىل٦م 

ٓ شمقسمىلىل٦م ًمىلىلؽ، وم٘مٓمىلىلع رأؾمىلىلف ُمىلىلـ أضمىلىلؾ يٙمٛمىلىلؾ اًمٕمىلىلدد ُم٤مئىلىل٦م قمىلىلغم اًمٙم٤مُمىلىلؾ، ًمٙمىلىلـ اًمرضمىلىلؾ 

يٌدو ُمىلـ ؾمىلػمشمف اًمتىلل ىمّمىلٝم٤م قمٚمٞمٜمىل٤م ٟمٌٞمٜمىل٤م صىلٚمقات اهلل وؾمىلاُمف قمٚمٞمىلف أٟمىلف يمىل٤من خمٚمّمىل٤ًم، 

مم رسمىلىلف، وم٤مؾمىلىلتٛمر يًىلىل٠مل، واؾمىلىلتٛمر يًىلىل٠مل وضمىلىل٤مدًا ذم ُمٕمرومتىلىلف ًمٓمري٘مىلىل٦م شمقسمتىلىلف، ورضمىلىلقع إ

طمتك دل قمغم قمىل٤ممل وم٠مشمىل٤مه وم٘مىل٤مل: إين ىمتٚمىل٧م ُم٤مئىل٦م ٟمٗمىلس سمٖمىلػم طمىلؼ، ومٝمىلؾ زم ُمىلـ شمقسمىل٦م؟ 

ىمىلىل٤مل: وُمىلىلـ مىلىلقل سمٞمٜمىلىلؽ وسمىلىللم اًمتقسمىلىل٦م، و ٜمىلىل٤م اًمِمىلىل٤م د: وًمٙمٜمىلىلؽ سمىلىل٠مرض ؾمىلىلقء ومىلىل٤مظمرج 

ُمٜمٝمىلىل٤م، ومٕمىلىلزم وظمىلىلرج، يمىلىل٤من ُمىلىلـ مىلىل٤مم ٟمّمىلىلٞمح٦م اًمٕمىلىل٤ممل طم٘مىلىل٤ًم عمىلىل٤م ىمىلىل٤مل ًمىلىلف: وًمٙمٜمىلىلؽ سمىلىل٠مرض 

٤مل: واذ ىلىل٥م إمم اًم٘مريىلىل٦م اًمٗماٟمٞمىلىل٦م اًمّمىلىل٤مًمح أ ٚمٝمىلىل٤م، ومخىلىلرج يٛمٌمىلىل ؾمىلىلقء ومىلىل٤مظمرج ُمٜمٝمىلىل٤م ىمىلىل

إمم اًم٘مريىلىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىل٤محل٦م ذم ُمٜمتّمىلىلىلىلػ اًمٓمريىلىلىلىلؼ ضمىلىلىلىل٤مءه ُمٚمىلىلىلىلؽ اعمىلىلىلىلقت، أو ضمىلىلىلىل٤مءه اعمىلىلىلىلقت 

وم٤مظمتّمىلىلٛم٧م ومٞمىلىلف ُمائٙمىلىل٦م اًمرمحىلىل٦م وُمائٙمىلىل٦م اًمٕمىلىلذاب، يمىلىلؾ يىلىلدقمل أٟمىلىلف أومم ُمىلىلـ أظمىلىلر 

ٟمٔمىلرًا سم٘مٌض روطمف ُمائٙم٦م اًمرمح٦م ٟمٔمرًا ًمٚمخ٤مم٦م اًمتل أىمدم قمٚمٞمٝم٤م، ُمائٙمىل٦م اًمٕمىلذاب 

وم٠مرؾمؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم إًمٞمٝمؿ طمٙماًم  ،ٝم٤م، وُمـ ؿم١مُمٝم٤م أٟمف ىمتؾ ُم٤مئ٦م ٟمٗمسحلٞم٤مشمف يمٚم
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ىم٤مل هلؿ: ىمٞمًقا ُم٤م سملم اعمٙم٤من اًمذي ُم٤مت ومٞمف، وُم٤م سمٞمٜمىلف وسمىللم يمىلؾ ُمىلـ اًم٘مىلريتلم اًمتىلل 

ظمىلىلىلرج ُمٜمٝمىلىلىل٤م، واًمتىلىلىلل ىمّمىلىلىلد إًمٞمٝمىلىلىل٤م، ومقضمىلىلىلدوه أىمىلىلىلرب إمم  ىلىلىلذه ُمىلىلىلـ شمٚمىلىلىلؽ سمٛم٘مىلىلىلدار ُمٞمىلىلىلؾ 

 اًمرمح٦م. اإلٟم٤ًمن ذم ُمِمٞمتف، ومتقًمتف ُمائٙم٦م

ًَمَ٘مىلْد ﴿اًمِم٤م د:  ىلذا احلىلدي٨م، ممىل٤م مًىلـ أن يٗمنىل سمىلف ُمثىلؾ ىمقًمىلف شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم: 

 ُ ِٕ ٌة  ٤ٌَمِب يَم٤مَن ذِم ىَمَّمِّمِٝمْؿ قِمؼْمَ ًَْٕم  .[444]يوسف:﴾ْوزِم ا

 ذه قمؼمة ٟم٠مظمذ ُمٜمٝم٤م درؾم٤ًم وقمٔم٦م و ىلل: أن اًمرضمىلؾ إذا يمىل٤من يٕمىلٞمش ذم سمٚمىلد أ ٚمٝمىل٤م 

ش ذم ىمريىل٦م أو ذم حمٚمىل٦م صىلٖمػمة وم٤مؾم٘مقن فم٤معمقن، أو قمغم إىمؾ ُمـ ذًمىلؽ يمىل٤من يٕمىلٞم

يٖمٚم٥م قمغم أ ٚمٝمىل٤م اًمنمىل واًمٗمًىل٤مد ومٕمٚمٞمىلف أن يٜمجىلق سمٜمٗمًىلف، وأن يٖمىلػم اًمٌٞمئىل٦م اًمتىلل يٕمىلٞمش 

ومٞمٝم٤م؛ ٕن احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ وأطم٤مدي٨م أظمرى ُمثٚمىلف يمٚمٝمىل٤م شمىلدل جمتٛمٕمىل٦م قمىلغم أن اًمٌٞمئىل٦م 

هل٤م شم٠مصمػم ذم اًمٜمٗمقس إن يم٤مٟمىل٧م صىل٤محل٦م ومّمىلاطم٤ًم، وإن يم٤مٟمىل٧م وم٤مؾمىلدة ومٗمًىل٤مدًا، ًمىلذًمؽ 

رؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام  ىلىلذه اًمٜمّمىلىلٞمح٦م اًمتىلىلل وضمٝمٝمىلىل٤م ذًمىلىلؽ اًمٕمىلىل٤ممل طم٘مىلىل٤ًم إمم طمٙمىلىلك ًمٜمىلىل٤م اًم

 ذًمؽ اعمجرم ىم٤مل: إٟمؽ سم٠مرض ؾمقء وم٤مظمرج ُمٜمٝم٤م.

ومٜمحـ ٟم٠مظمذ ُمـ  ذه اًم٘مّم٦م قمىلؼمة أن اعمًىلٚمؿ جيىل٥م أٓ يٕمىلٞمش ذم جمتٛمىلع ؾمىلقء، 

ذم جمتٛمع وم٤مؾمد سمؾ قمٚمٞمف أن خيت٤مر اعمجتٛمع اًمّم٤مًمح ىمد أيمد اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام 

ذ ُمىلـ ذاك احلىلدي٨م ذم أطم٤مديىل٨م أظمىلرى يمثىلػمة ُمٜمٝمىل٤م: ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف  ذا اعمٕمٜمك، اعم٠مظمق

  شُمثىلىلىلىلؾ ااٚمىلىلىلىلٞمس اًمّمىلىلىلىل٤مًمح يمٛمثىلىلىلىلؾ سمىلىلىلىل٤مئع اعمًىلىلىلىلؽ إُمىلىلىلىل٤م أن مىلىلىلىلذيؽ»اًمّمىلىلىلىلاة واًمًىلىلىلىلام: 

وإُم٤م أن شمِمؽمي ُمٜمف، وإُم٤م أن شمِمؿ ُمٜمىلف رائحىل٦م ـمٞمٌىل٦م، وُمثىلؾ ااٚمىلٞمس »يٕمٓمٞمؽ جم٤مٟم٤ًم، 

 .ش٦ماًمًقء يمٛمثؾ احلداد إُم٤م أن مرق صمٞم٤مسمؽ، وإُم٤م أن شمِمؿ ُمٜمف رائح٦م يمرهي

وم٠مٟم٧م أهي٤م اعمًٚمؿ إذا ظم٤مًمٓم٧م اًمّم٤محللم وماسمد أٟمؽ ؾمتٙم٥ًم ُمـ صاطمٝمؿ إن 

ىمٚمىلىلٞماً أو يمثىلىلػمًا، واًمٕمٙمىلىلس سمىلىل٤مًمٕمٙمس إن صىلىل٤مطم٧ٌم اًمٓمىلىل٤محللم اًمٗم٤مؾمىلىل٘ملم وماسمىلىلد ُمىلىلـ أن 

 شمٙم٥ًم ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ـماطمٝمؿ ووم٤ًمد ؿ، إن ىمٚمٞماً أو يمثػمًا يمام ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤ًم.
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ضمىلىل٤مُمع أي: ظم٤مًمٓمىلىلف  شُمىلىلـ ضمىلىل٤مُمع اعمنمىلىلك ومٝمىلىلق ُمثٚمىلىلف»ويمىلىلذًمؽ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

أي: يت٠مصمر سمف ومٞمّمٌح قمٛمٚمف يمٕمٛمٚمف، أيمد قمٚمٞمف  شُمـ ضم٤مُمع اعمنمك ومٝمق ُمثٚمف»وؾم٤ميمٜمف، 

و ىلىلىلق  –اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام  ىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلك ذم طمىلىلىلدي٨م آظمىلىلىلر، و ىلىلىلق ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام 

 –طمىلدي٨م رائىلٍع ضمىلدًا ُمىلىلـ طمٞمىل٨م شمّمىلقيره ًمٙمٞمىلػ يٜمٌٖمىلىلل أن يٌتٕمىلد اعمًىلٚمؿ قمىلـ اًمٙمىلىل٤مومر 

، اعمًىلٚمؿ واعمنمىلك شؿ سمىللم اعمنمىليملمٞمؾِّ ُمًٚمؿ ي٘مأٟم٤م سمرٌئ ُمـ يم»وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمًام: 

يٕمٜمىلىلىلل: يمىلىلىل٤مٟمقا ىمىلىلىلدياًم يمىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلقن يقىمىلىلىلدون اًمٜمىلىلىلػمان ذم ظمٞمىلىلىل٤مُمٝمؿ أو  شٓ شمىلىلىلؽماء ٟم٤مر ىلىلىل٤م

أُم٤مم ظمٞم٤مُمٝمؿ، ومٞمٕمرل ُمـ سمٕمٞمد أن  ٜم٤مك سمٞم٧م ُمـ ظمٞمش ُمـ ظمٞمٛم٦م، ومٞم٘مّمىلده اًمٓمىل٤مرق 

ٙمىلىلقن أي: ٓ ي شٟم٤مر ىلىل٤م اعمًىلىلٚمؿ واعمنمىلىلك ٓ شمىلىلؽماءى»ومٞم٘مىلىلقل اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

ُمًىلىلىلٙمـ أطمىلىلىلد ٤م ُمىلىلىلـ أظمىلىلىلر ُمىلىلىلـ اًم٘مىلىلىلرب سمىلىلىل٠من أطمىلىلىلد ٤م يىلىلىلرى ُمىلىلىل٤م يىلىلىلرى أظمىلىلىلر، وإٟمىلىلىلام 

يىلىلذ ٥م ُمىلىلـ سمٕمٞمىلىلد، وسمٕمٞمىلىلد ضمىلىلدًا سمحٞمىلىل٨م أٟمىلىلف هلىلىل٥م اًمٜمىلىلػمان ُمٝمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م ُمِمىلىلتٕمٚم٦م، وُمٝمىلىلام 

رى؛ ٕن اعمًىلىلٚمؿ اسمتٕمىلىلد قمىلىلـ ُمًىلىلٙمـ  ىلىلذا اعمنمىلىلك؛ شمىلىليم٤مٟمىلىل٧م ُمٚمتٝمٌىلىل٦م إمم اًمًىلىلامء، ومىلىلا 

٘مىل٦م ٟمٚمٛمًىلٝم٤م ُمىلع إؾمىلػ ذم  ىلذا طمتك ٓ يت٠مصمر سمٕم٤مداشمىلف وشم٘م٤مًمٞمىلده وأظماىمىلف، و ىلذه طم٘مٞم

يمىلؾ اًمٜمىل٤مس  ٙمىلذا شمىل٠مصمروا إمم اًمزُم٤من عم٤ًًم شم٤مرة ن٤مقمٞم٤ًم ُم٤م مت٤مج إمم أن ي٘م٤مل: اٟمٔمر 

سم٤معمجتٛمٕم٤مت اًمٙم٤مومرة اًمتل ؾمٞمٓمرت قمغم اًمىلٌاد اإلؾمىلاُمٞم٦م ومْمىلاً قمىلـ اعمجتٛمٕمىل٤مت 

اًمٙم٤مومرة اًمتل ىمّمد ٤م اعمًىلٚمٛمقن ُمىلع إؾمىلػ ًمٚمٕمٚمىلؿ زقمٛمىلقا، أو ًمٚمٙمًىل٥م اعمىل٤مدي أو 

مل يٙمـ اعمًٚمٛمقن ىمٌؾ سم٤مًمٙمثػم ىمٌؾ ىمرن ُمـ اًمزُم٤من ٓ يٕمرومقن سمٕمض ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، 

اًمٕمىلىل٤مدات اًمتىلىلل ٟمحىلىلـ ٟمحٞم٤م ىلىل٤م اًمٞمىلىلقم ذم ؿمىلىلخص أيمثىلىلر اعمًىلىلٚمٛملم، ُمىلىل٤م يمىلىل٤من اعمًىلىلٚمٛمقن 

يٕمرومىلىلىلقن ىمىلىلىلدياًم أسمىلىلىلدًا أن اًمرضمىلىلىلؾ يت٠مٟمىلىلىل٨م ويتخٜمىلىلىل٨م سمحٚمىلىلىلؼ حلٞمتىلىلىلف، وأطمٞم٤مٟمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلع حلٞمتىلىلىلف 

شمٗمىلىلرق سمٞمٜمىلىلف وسمىلىللم ومتىلىل٤مة  ؿمىلىل٤مرسمف، ومٞمّمىلىلٌح اُمىلىلرأة ظم٤مصىلىل٦م إذا يمىلىل٤من ؿمىلىل٤مسم٤ًم همْمىلىل٤ًم ـمريىلىل٤ًم ٓ شمٙمىلىل٤مد

  ٞمٗم٤مء نٞمٚم٦م إمم آظمره.

مل شمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلذه اًمٕمىلىلىل٤مدة أسمىلىلىلدًا ُمٕمروومىلىلىل٦م ىمٌىلىلىلؾ اؾمىلىلىلتٕمامر اًمٙمٗمىلىلىل٤مر هلىلىلىلذه اًمىلىلىلدي٤مر أو شمٚمىلىلىلؽ، 

يمذًمؽ ُم٤م  ق أ قن ُمـ ذًمؽ: ُم٤م يمٜمىل٧م شمىلرى اعمًىلٚمٛملم يٜمٓمٚم٘مىلقن ذم أقمامهلىلؿ ومْمىلاً 
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قمىلىلـ أهنىلىلؿ يىلىلدظمٚمقن إمم ُمًىلىل٤مضمد ؿ و ىلىلؿ طمنىلىل ُمٙمِمىلىلقوملم اًمىلىلرؤوس ُمىلىلع ُماطمٔمىلىل٦م أو 

أن صمٛم٦م ومرىم٤ًم سمىللم طمٚمىلؼ اًمٚمحٞمىل٦م ومٝمىلق ومًىلؼ، وسمىللم طمنىل اًمىلرأس و ىلق إظمىلال  اًمتٜمٌٞمف إمم

 سم٤مٕدب اإلؾماُمل يمٞمػ ص٤مر  ذا و ذا؟

اطمتىلىلىلىلىلىلؾ وا سمٕمىلىلىلىلىلىل٤مداهتؿ، وقن ضمىلىلىلىلىلىل٤مء آٟمجٚمٞمىلىلىلىلىلىلز  ٜمىلىلىلىلىلىل٤م وذم ُمٍمىلىلىلىلىلىل ومجىلىلىلىلىلىل٤مؤضمىلىلىلىلىلىل٤مء إورسمٞمىلىلىلىلىلىل

ا سمٕمىل٤مداهتؿ يمٜمىل٤م وٟمحىلـ ذم ؾمىلقري٤م ذم سمٕمىلض إدوار اًمٗمرٟمًٞمقن ؾمقري٤م وأيْم٤ًم: ضمىل٤مؤو

ؼميٓمىل٤مين سمٕمىلد أن اٟمًىلح٥م ااىلٞمش؟ اًمٗمرٟمزىل، ااىلٞمش اًمتل ُمرت سمٜمىل٤م ضمىل٤مء ااىلٞمش اًم

اًمٗمرٟمزىلىلىلىل أو يٛمٙمىلىلىلىلـ اًمِمىلىلىلىلٕم٥م اًمٗمرٟمزىلىلىلىل يمٚمىلىلىلىلف قم٤مدشمىلىلىلىلف أن اًمرضمىلىلىلىل٤مل مٚم٘مىلىلىلىلقن ؿمىلىلىلىلقارهبؿ 

وحل٤م ؿ، ومٕمٛم٧م  ذه اًمْماًم٦م ذم ؿم٤ٌمب اعمًٚمؿ قمٜمدٟم٤م ذم ؾمىلقري٤م؛ ٕن آؾمىلتٕمامر 

 اًمٗمرٟمز طمٙمؿ سمادٟم٤م يٛمٙمـ مخس وقمنميـ صماصملم ؾمٜم٦م ُم٤م أطمٗمظ اًمت٤مريخ ضمٞمدًا.

ًمٗمرٟمًىلىلٞمقن يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل إمم همىلىلػم اًمرضمٕمىلىل٦م وطمىلىلؾ حمٚمٝمىلىلؿ سمريٓمىلىل٤مٟمٞمقن وإٓ عمىلىل٤م رطمىلىلؾ ا

احلٞمىلىل٤مة آضمتامقمٞمىلىل٦م سمىلىللم  ترون ؿمىلىلقارهبؿ شمٖمىلىلػمومِّ قَ اًمؼميٓمىلىل٤مٟمٞمقن مٚم٘مىلىلقن حلىلىل٤م ؿ، وُيىلىل 

اًمًىلىلقريلم، يمىلىل٤من اًمِمىلىل٤ٌمب ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ قمىلىلغم ٟمٔمٞمىلىلػ ؿمىلىل٤مرسم٤ًم وحلٞمىلىل٦م، صىلىل٤مروا أن يىلىلقومرون 

 ُم٤مذا؟ ؿمقارهبؿ عم٤مذا؟ ذاك آؾمتٕمامر.

ر ذم أصح٤مهب٤م ظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م اًمٌٞمئ٦م ُمدقمٛمىل٦م سم٘مىلقة صمِّ ١مَ ًمٌٞمئ٦م شمُ  ذا دًمٞمؾ واىمٕمل أن ا

ُم٤مدي٦م أو سم٘مقة ُمٕمٜمقي٦م، ًمٙمٜمل أىمقل ُمزقمقُم٦م؛ ٕن يمثػمًا ُمىلـ ااٝمٚمىل٦م عمىل٤م يٜمٔمىلرون  ىلذه 

ظمىلذون هبىل٤م، وئمٜمىلقن أهنىلؿ قمىلغم رء ٠ماًم٘مقة  ١مٓء اًمٙمٗمىل٤مر إورسمٞمىللم أو أُمىلريٙمٞملم ي

صمىلر ىمٚمىل٧م ٟمىلراه ذم اعمجتٛمىلع ُمـ اهلدى واًمٜمقر، وإٟمام  ؿ ذم وال ُمٌلم،  ذا ذم إ

اًمٕمىلىل٤مم، ًمٙمىلىلـ  ٜمىلىل٤مك شمىلىل٠مصمػمات شمٔمٝمىلىلر ذم سمٕمىلىلض إومىلىلراد سمًىلىل٥ٌم يتٕمٚمىلىلؼ سمِمخّمىلىلف، وًمىلىلٞمس 

 وم٘مط سم٤معمجتٛمع اًمذي مٞم٤مه ويٕمٞمش ومٞمف.

ىمىلىلىلىلدر زم أٟمٜمىلىلىلىلل ؾمىلىلىلىل٤مومرت ىمٌىلىلىلىلؾ ٟمحىلىلىلىلق قمنمىلىلىلىليـ ؾمىلىلىلىلٜم٦م إمم سمٕمىلىلىلىلض اًمىلىلىلىلٌاد إورسمٞمىلىلىلىل٦م إمم 

٥ٌم ومًىلىلؼ ؾمقينىلىلا ُمىلىلثاً وأعم٤مٟمٞمىلىل٤م وسمريٓم٤مٟمٞمىلىل٤م وأؾمىلىل٤ٌمٟمٞم٤م اًمتىلىلل  ىلىلل إٟمىلىلدًمس اًمْمىلىل٤مئع سمًىلىل
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اعمًٚمٛملم، وضمرُمٝمؿ واًمت٤مريخ يٕمٞمىلد ٟمٗمًىلف، ومخرضمٜمىل٤م ُمىلـ ًمٜمىلدن ُمىلدقمقيـ ًمزيىل٤مرة ىمريىل٦م 

ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمدقم٤مة اإلؾماُمٞملم اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞملم ُمـ ن٤مقم٦م اعمقدودي رمحىلف اهلل، ويمىل٤من 

ِرح وُمٚمتحىلل، ًمٙمىلـ  ذًمؽ ذم يقم ُمـ أي٤مم رُمْم٤من، وم٠ميمرُمٜم٤م اًمرضمؾ وؾمٛمتف ؾمٛم٧م ُُمٗمىْل

اًمٓمىلىلىلقق قمىلىلىلغم قمٜم٘مىلىلىلف أي: اًمىلىلىلذي يًىلىلىلٛمقه، ُمىلىلىلـ زاويىلىلىل٦م أظمىلىلىلرى حمىلىلىلزن عمىلىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلىلف ؿمىلىلىلد 

: أٟمىلىل٤م يمىلىلقاضمٌل اٟمٓماىمىلىل٤ًم ُمىلىلـ ىمقًمىلىلف ٟمٌٞمٜمىلىل٤مومجٚمًىلىلٜم٤م قمىلىلغم اعم٤مئىلىلدة قمىلىلغم اإلومٓمىلىل٤مر ٟمتحىلىلدث، و

 .شإٟمام اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م إٟمام اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م»

رأي٧م  ذا اًمرضمؾ قمٜمده صم٘م٤موم٦م إؾماُمٞم٦م ضمٞمدة، قمٜمىلده شمىلديـ أيْمىل٤ًم؛ ٕٟمىلف ُمٚمتحىلل ذم 

دة؟ ومتٙمٚمٛم٧م قمـ ُمٌدأ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗمىل٤مر، سماد اًمٙمٗمر واًمْمال، ًمٙمـ ُم٤م سم٤مل  ذه اًمٕم٘م

وهنل اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ذم همػم ُم٤م طمدي٨م قمـ اًمتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر، وأؿمىلٝمر 

 ىلىلذه إطم٤مديىلىل٨م ُمىلىل٤م رواه اإلُمىلىل٤مم أمحىلىلد ذم ُمًىلىلٜمده ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ قمٛمىلىلرو سمىلىلـ 

سمٕمثىلىلىل٧م سمىلىلىللم يىلىلىلدي اًمًىلىلىل٤مقم٦م »: ¢اًمٕمىلىلىل٤مص ريض اهلل شمٕمىلىلىل٤ممم قمٜمىلىلىلف ىمىلىلىل٤مل: ىمىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلقل اهلل 

يٕمٌىلىلىلىلد اهلل وطمىلىلىلىلده ٓ ذيىلىلىلىلؽ ًمىلىلىلىلف، وضمٕمىلىلىلىلؾ رزىمىلىلىلىلل امىلىلىلىل٧م فمىلىلىلىلؾ رحمىلىلىلىلل، سم٤مًمًىلىلىلىلٞمػ طمتىلىلىلىلك 

 .شوضمٕمؾ اًمذل واًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري، وُمـ شمِمٌف سم٘مقم ومٝمق ُمٜمٝمؿ

ـمرىم٧م  ذا اًم٤ٌمب سمتقؾمع ٓ يًٕمٜمل اًمقىم٧م أن قمٚمٞمف أو قمغم ُمثٚمف، ًمٙمـ اًمرضمؾ 

يمىلىلىل٤من قمٜمىلىلىلد طمًىلىلىلـ فمٜمىلىلىلل سمىلىلىلف، وم٘مىلىلىلد ومٝمىلىلىلؿ اعمقوىلىلىلقع ومٝمىلىلىلاًم ضمٞمىلىلىلدًا، ودمىلىلىل٤موب ُمٕمٜمىلىلىل٤م قمٛمىلىلىلاً 

٨م ُمد يده و ق قمغم اًمٓمٕم٤مم وومىلؽ اًمٕم٘مىلدة ورُم٤م ىل٤م أروىل٤ًم ىمٚمٜمىل٤م: احلٛمىلد هلل، ومروٞم٤ًم طمٞم

ًمٙمـ ُم٤م يم٤مدت ومرطمتل شمتؿ إٓ وىمد شمٌٕمٝم٤م شمرطم٦م يٕمٜمل: ود اًمٗمرطم٦م يمٞمػ ذًمؽ؟ و ٜم٤م 

اًمِم٤م د: ىم٤مل: احل٘مٞم٘م٦م إٟمف أٟم٤م ُم٤م ووٕمتٝم٤م شمِمٌٝم٤ًم اٟمٔمىلروا أن  ٜمىل٤م ذم يٕمٜمىلل: ذم ٟمٙمتىل٦م 

٘مىلقم  ٜمىل٤م يٕمٜمىلل: اًمؼميٓمىل٤مٟمٞملم هلىلؿ ٟمٔمىلرة ومٔمٞمٕم٦م ضمدًا ىمىل٤مل: ُمىل٤م ووىلٕمتٝم٤م شمِمىلٌٝم٤ًم، وًمٙمىلـ اًم

ظم٤مصىلىل٦م ذم اًمٗمٚمًىلىلٓمٜمٞملم اًمىلىلذيـ  ٜمىلىل٤مك، اًمٗمٚمًىلىلٓمٞمٜمٞمقن قمىلىل٤مدهتؿ  ىلىلق ي٘مىلىلقل: أهنىلىلؿ يٗمتحىلىلقا 

اًم٘مٛمٞمص ُمـ  ٜم٤م زر، وٓ مٓمقا ايش؟ اًمٕماىم٦م  ذه ومٙم٠مٟمف ص٤مر ؿمٕم٤مر ًمٚمٗمٚمًىلٓمٞمٜمٞملم 
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قمٜمىلىلىلىلد اًمؼميٓمىلىلىلىل٤مٟمٞملم، إذا رأوا  ىلىلىلىلىلذا اعمىلىلىلىلرأى أو ٟمٔمىلىلىلىلىلروا  ىلىلىلىلذا اعمٜمٔمىلىلىلىلر طمٙمٛمىلىلىلىلىلقا أٟمىلىلىلىلف  ىلىلىلىلىلذا 

، ويمٞمػ ُمٕمٜمك ومٚمًٓمٞمٜمل قمٜمد ؿ؟ يٕمٜمل:  ذا ُمـ ؾمىل٘مط اعمتىل٤مع يٕمٜمىلل:  ىلذا ومٚمًٓمٞمٜمل

ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف، اٟمٔمر اًمداقمٞم٦م اعمًٚمؿ ُم٤مذا ي٘مقل، ي٘مقل: طمتك ُم٤م يٜمٔمىلر اًمؼميٓمىل٤مٟمٞمقن إًمٞمٜمىل٤م، 

  ذه اًمٜمٔمرة اعمزري٦م وم٠مٟم٤م ووٕمتٝم٤م ىمٚم٧م: ؾم٤محمؽ اهلل.

 ظمرهب٤م.  ُمداظمٚم٦م:

٤مر ذم إظمقاٟمىلىلىلؽ ظمرسمىلىلىل٧م، ىمٚمىلىلىل٧م: أٟمىلىلىل٧م شم٘مىلىلىلٞمؿ وزٟمىلىلىل٤ًم ذم ٟمٔمىلىلىلرة  ىلىلىل١مٓء اًمٙمٗمىلىلىل اًمِمىلىلىلٞمخ:

ىلىلٞمِّئ٤َمِت ﴿اعمًىلىلٚمٛملم؟  ىلىلذه يٕمٜمىلىلل: رسمٜمىلىل٤م ي٘مىلىلقل:  ًَّ ـَ اًم ٌْ ىلىلٜم٤َمِت ُيىلىلْذِ  ًَ أٟمىلىل٧م  [444]هااود:﴾إِنَّ احْلَ

قمٙم٧ًم اعمقوقع، أذ ٧ٌم احلًٜم٦م هبذه اًمًٞمئ٦م، وم٠مرضمق أن شمتقب إمم اهلل قمز وضمؾ 

ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذه اًم٘مقًمىلىلىلىل٦م، وُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىلىل٦م ذم أٟمىلىلىلىلؽ أومٝمٛمتٜمىلىلىلىلل  ٜمىلىلىلىل٤م اًمِمىلىلىلىل٤م د: سم٠مٟمىلىلىلىلؽ ُمتىلىلىلىل٠مصمر 

ًمٜمىل٤مس، وسمت٘م٤مًمٞمىلد ؿ وقمىلىل٤مداهتؿ وأذواىمٝمىلؿ طمتىلك دم٤موسمىل٧م ُمٕمٝمىلؿ سمىلىلا سمٛمٗمىل٤م ٞمؿ  ىل١مٓء ا

 ؿمٕمقر، وووٕم٧م  ذه اًمٕم٘مدة؛ ًمٙمل ٓ يٜمٔمروا إًمٞمؽ شمٚمؽ اًمٜمٔمرة.

ُرج ُمىلـ  ىلذه اًم٘مريىل٦م، ومىل٤مخلروج  ىلذا ممىل٤م ا :اٟمٔمروا إذًا يمٞمىلػ أن احلىلدي٨م إول ظمىْل

ضمىلىل٤مءت سمىلىلف ذيٕمىلىل٦م اإلؾمىلىلام شم١ميمىلىلد قمىلىلغم يمىلىلؾ ُمًىلىلٚمؿ أن مىلىلقط ٟمٗمًىلىلف سمٛمجتٛمىلىلع صىلىل٤مًمح؛ 

 يٜمت٩م اًمّماح، واًمٗم٤ًمد يٜمت٩م اًمٗم٤ًمد. ٕن اًمّماح

ومٜم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ أن يٚمٝمٛمٜم٤م أن ٟمٜمٓمٚمؼ ذم يمؾ أقمامًمٜم٤م وطمٞم٤مشمٜم٤م قمىلغم  ىلدي ٟمٌٞمٜمىل٤م 

 ، وأن يتقوم٤مٟم٤م قمغم اًمتقطمٞمد، واإليامن اًمّمحٞمح.¢حمٛمد 

 وؾمٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمؿ وسمحٛمدك أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ أٟم٧م أؾمتٖمٗمرك وأشمقب إًمٞمؽ.

 ُم٤م يٛمٙمـ سمد ٟمّمكم، وًمٙمـ.

 ٓ، شمٗمْمؾ.ٓ  ُمداظمٚم٦م:

ٕٟمىلىلىلف ٟمحىلىلـ يمٜمىلىلىل٤م ىمٚمٜمىلىلىل٤م: إٟمىلىلف ذم ؾمىلىلىل١ماًمف ؿمىلىلىلٕمٌت٤من شمٙمٚمٛمٜمىلىل٤م قمىلىلىلـ اًمِمىلىلىلٕم٦ٌم إومم  اًمِمىلىلٞمخ:
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وسم٘مىلىلل اًمٙمىلىلام ؿمىلىلٕم٦ٌم أظمىلىلرى، وٓ ٟم٘مىلىلقل اًمث٤مٟمٞمىلىل٦م؛ ٕن اًمث٤مٟمٞمىلىل٦م شمًىلىلتدقمل اًمث٤مًمثىلىل٦م، وًمىلىلٞمس 

 قمٜمدٟم٤م صم٤مًمث٦م.

 سم٤مرك اهلل ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 وومٞمؽ. اًمِمٞمخ:

 ومٌ٘مل قمٚمٞمٜم٤م ااقاب قمـ اًمِمٕم٦ٌم اًمث٤مٟمٞم٦م و ل: 

ىلىلىل يُ  ىلىلىلؾ قمٚمٞمىلىلىلف أن  ىلىلىل ٜمَ ؿ ٟمٗمًىلىلىلىلف ًمٚم٘مْمىلىلىل٤مء اًمنمىلىلىلقمل ويُ ٚمِّ ًَ ذ ومٞمىلىلىلىلف احلىلىلىلد اًمىلىلىلذي يًىلىلىلىلتح٘مف؟ ٗمَّ

ق سمىللم ٓ جيىل٥م، رِّ ٗمىَل ٓ، ٓ جي٥م ذًمؽ قمٚمٞمىلف، وإن يمىل٤من جيىلقز، وجيىل٥م أن ٟمُ  ااقاب:

وسملم جيقز، ذًمؽ مم٤م يدل قمٚمٞمف جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص سمٕمْمٝم٤م شمقضمٞمف ُمـ اًمرؾمقل 

 قمٚمٞمف اًمًام ًمٙمؾ ُمـ اضمؽمح أو ارشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م أن يًؽم ٤م.

 (  00: 37: 43/ 201ى والنور /) اهلد

 (  00: 49: 05/ 201) اهلدى والنور /
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 ازب فٚٔا اهدعَ٘ٝخاهلذسٝ ًّ اهبالد اهيت ُت

ؽ ذم ٞمْىلىلىل ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م! أٟمىلىلىل٤م ُمرؾمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ ؿمىلىلىل٤ٌمب أ ىلىلىلؾ سمٖمىلىلىلداد و ٜمىلىلىل٤مك ؾمىلىلىل١مال َمِ  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

صدور ؿ وٓ جيدون ًمف ضمقاسم٤ًم قمٜمد قمٚمامء أ ىلؾ سمٖمىلداد، اًمًىل١مال  ىلق:  ىلؾ اًمٌ٘مىل٤مء ذم 

٦م أو اًمٗمًقق أو اًمٙمٗمر إذا صح اًمتٕمٌػم أن ٟمًٛمٞمٝم٤م سماد يمٗمر..  ؾ اًمٌ٘م٤مء سماد اعمٕمّمٞم

ذم  ىلىلذه اًمىلىلٌاد أومم وأومْمىلىلؾ ُمىلىلع ٟمنمىلىل اًمىلىلدقمقة إمم اهلل شمٕمىلىل٤ممم وسمٞمىلىل٤من اًمًىلىلٜمـ وشمٓمٌٞمىلىلؼ 

اًمًٜم٦م وشمٕمٚمىلٞمؿ اًمٜمىل٤مس أُمىلقر اًمىلديـ..  ىلذا أومْمىلؾ أم اهلجىلرة إمم ااٝمىل٤مد ذم ؾمىلٌٞمؾ اهلل 

 شمٕم٤ممم واًم٘مت٤مل ُمع أ ؾ اًمديـ أومْمؾ؟

ذا ؾم١مال يتٙمرر ؾمقاء يم٤من ُمتٕمٚم٘مىل٤ًم سمىل٤مًمٕمراق أو سمٛمثٞماهتىل٤م ؾمىلقري٤م أو ًمٞمٌٞمىل٤م   اًمِمٞمخ:

 أو ٟمحق ذًمؽ.

أوًٓ: ذم ؾم١ماًمؽ ُم٤م يٜمٌٖمل امرير اعم٘م٤مل ومٞمف، وىمٌؾ ذًمىلؽ ٓ سمىلد زم ُمىلـ شمٜمٌٞمٝمىلؽ؛ 

ٕن سمٕمىلىلىلض إظمقاٟمٜمىلىلىل٤م يٌتىلىلىلدؤون اًمًىلىلىل١مال سم٤مًمًىلىلىلام قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ،  ىلىلىلذا آسمتىلىلىلداء ٓ ٟمٕمرومىلىلىلف ذم 

تٜمىل٤م طمتىلك شمىلدظمؾ قمٚمٞمٜمىل٤م وشم٤ٌمذٟمىل٤م سم٤مًمًىلام يمىلام اًمًٜم٦م؛ ٕٟمؽ أٟم٧م ضم٤مًمس ُمٕمٜم٤م ومىلا وم٤مرىم

 ىلىلىلق اًمًىلىلىلٜم٦م، وم٠مٟمىلىلىل٧م ُمٕمٜمىلىلىل٤م وومٞمٜمىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مًمس؛ وًمىلىلىلذًمؽ ٓ ٟمٕمىلىلىلرل ذم اًمًىلىلىلٜم٦م أن أطمىلىلىلد اًمًىلىلىلٚمػ 

اًمّمح٤مسم٦م أو همػم ؿ إذا ؾم٠مًمقا اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام أو همىلػمه ؾمىل١مآً ىمىلدُمقا سمىللم يىلدي 

 اًمًام قمٚمٞمٙمؿ، أٟم٤م أىمقل ًمؽ أيْم٤ًم: اًمًام قمٚمٞمٙمؿ ًمٙمـ ًمٞمس  ذا حمٚمف. اًم١ًمال:

سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم أىمىلقل: اًمٞمىلقم وٟمحىلـ ذا ٌىلقن إمم اعمًىلجد ًمّمىلاة ااٛمٕمىل٦م يمٜمىل٤م ٟمًىلٛمع و

ظمٓمٌىلىل٦م ااٛمٕمىلىل٦م ُمىلىلـ اعمًىلىلجد احلىلىلرام، وإذا سم٤مخلٓمٞمىلىل٥م اًمٗم٤موىلىلؾ اعمحىلىلؽمم يىلىلقرد أيىلىل٦م 

وي٘مىلىلىلقل: أقمىلىلىلقذ سمىلىلىل٤مهلل ُمىلىلىلـ اًمِمىلىلىلٞمٓم٤من اًمىلىلىلرضمٞمؿ صمىلىلىلؿ يىلىلىلذيمر أيىلىلىل٦م،  ىلىلىلذا أيْمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ إظمٓمىلىلىل٤مء 
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أن يًتِمىلىلىلىلىلىلٝمد سمتيىلىلىلىلىلىل٦م اسمتىلىلىلىلىلىلدأ ٤م  أراداعم٤مؿمىلىلىلىلىلىلٞم٦م ؾمىلىلىلىلىلىلقاء سمىلىلىلىلىلىللم اًمٕمٚمىلىلىلىلىلىلامء أو سمىلىلىلىلىلىللم اًم٘مىلىلىلىلىلىلراء، إذا 

ْرآَن ﴿سم٤مٓؾمىلىلىلتٕم٤مذة،  ىلىلىلؿ ئمٜمىلىلىلقن أن  ىلىلىلذا ُمىلىلىلـ شمٓمٌىلىلىلٞم٘مٝمؿ ًم٘مقًمىلىلىلف شمٕمىلىلىل٤ممم:  َرْأَت اًْمُ٘مىلىلىل ٢مَِذا ىَمىلىلىل وَمىلىلىل

ِ تَِٕمْذ سمىِلىل٤مهللَّ ٤م ئمٝمىلىلر أ ٞمىلىل٦م اًمىلىلدقمقة اًمتىلىلل ٜمىلىل ىلىلذه آيىلىل٦م ٓ إؿمىلىلٙم٤مل ومٞمٝمىلىل٤م، و  [33]النحاا :﴾وَم٤مؾْمىلىل

ٟمحىلىلىلىلـ ٟمدٟمىلىلىلىلدن طمقهلىلىلىلىل٤م، وذم إُمىلىلىلىلس اًم٘مريىلىلىلىل٥م يمٜمىلىلىلىل٤م ذم سمٕمىلىلىلىلض اعمجىلىلىلىل٤مًمس ذم اًمًىلىلىلىلٝمرة 

ىلىل ٟمٟم٤م طمىلىلقل سمحىلىل٨م ـمقيىلىلؾ ظماصىلىلتف: أٟمىلىلف جيىلىل٥م قمٚمٞمٜمىلىل٤م أن ودٟمىلىلد ك شمٗمًىلىلػم اًم٘مىلىلرآن قمىلىلغم تٚم٘مَّ

 سمتٓمٌٞمؼ اًمًٚمػ اًمّمىل٤مًمح نَّ ٗمَ  سم٤مًمًٜم٦م، واًمًٜم٦م شمُ نَّ ٗمَ .. اًم٘مرآن يُ اًمّم٤مًمحُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ 

 هل٤م.

يمٚمام  ¢اًم٘مرآن أن ي٠مُمر سم٤مٓؾمتٕم٤مذة سملم يدي اًمتاوة شمرى!  ؾ يم٤من رؾمقل اهلل 

اسمتدأ ٤م سم٤مٓؾمىلتٕم٤مذة؟ ٓ، إٟمىلام آؾمىلتٕم٤مذة اعمىل٠مُمقر  ٟمزع سمتي٦م واؾمتدل هب٤م ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ُم٤م

٘مىلرآن ومىلا اًمذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م هب٤م  ل إذا ضمٚمًىل٧م ًمىلتاوة اًم٘مىلرآن.. إذا ضمٚمًىل٧م ًمىلتاوة 

سمىلىلد ًمىلىلؽ ُمىلىلـ آؾمىلىلتٕم٤مذة، وىمىلىلد يٙمىلىلقن ٓ سمىلىلد ًمىلىلؽ أيْمىلىل٤ًم ُمىلىلـ اًمتًىلىلٛمٞم٦م ًمٙمىلىلـ اًمتًىلىلٛمٞم٦م ًمىلىلٞمس 

ومتٗمتىلىلتح اًمىلىلتاوة ذًمىلىلؽ دائىلىلاًم: إذا اسمتىلىلدأت اًمًىلىلقرة ُمىلىلـ أوهلىلىل٤م ويم٤مٟمىلىل٧م همىلىلػم ؾمىلىلقرة اًمتقسمىلىل٦م 

سم٤مٓؾمىلىلىلتٕم٤مذة وسم٤مًمًٌىلىلىلٛمٚم٦م، أُمىلىلىل٤م إذا اسمتىلىلىلدأت اًم٘مىلىلىلراءة ُمىلىلىلـ وؾمىلىلىلط اًمًىلىلىلقرة أو ُمىلىلىلـ آظمر ىلىلىل٤م 

أن شمىلقرد آيىل٦م ومىلا شم٘مىلؾ:  أردتومتٌتدئ اًمىلتاوة سم٤مٓؾمىلتٕم٤مذة وم٘مىلط دون اًمًٌىلٛمٚم٦م، أُمىل٤م إذا 

أقمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمىلرضمٞمؿ.. يمثىلػم ُمىلـ اعمرؿمىلديـ واًمققمىل٤مظ ًمىلٞمس خيٓمئىلقن  ىلذا 

ىلىلىل ي: أن يًىلىلىلتٕمٞمذوا سمىلىلىل٤مهلل سمىلىلىللم يىلىلىلدي أيىلىلىل٦م اعمُ اخلٓمىلىلىل٠م اعمخىلىلىل٤مًمػ ًمٚمًىلىلىلٜم٦م، أ ل هبىلىلىل٤م سمىلىلىلؾ دَ تَ ًْ

ىمٚمٌٞمىل٤ًم  ٜمف احلٛمىلد هلل ظمٓمىل٠م ًمٗمٔمىلل وًمىلٞمس ظمٓمىل٠موم٤مطمِم٤ًم ضمدًا وًمٙم يْمٞمٗمقن إمم ذًمؽ ظمٓم٠م

ُمىلىل٤مذا ي٘مىلىلقل أطمىلىلد ؿ؟ ىمىلىل٤مل اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ سمٕمىلىلد أقمىلىلقذ سمىلىل٤مهلل ُمىلىلـ اًمِمىلىلٞمٓم٤من اًمىلىلرضمٞمؿ،  ىلىلذا 

ل واٟمىلىلىلف قمىلىلىلـ اهلل ىمىلىلىل٤مل: أقمىلىلىلقذ سمىلىلىل٤مهلل ُمىلىلىلـ اًمِمىلىلىلٞمٓم٤من اًمىلىلىلرضمٞمؿ وأُمىلىلىلر سمىلىلىل٤معمٕمروقمىلىلىلغم يمىلىلىلذب 

اعمٜمٙمىلىلر؟ ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل  ٙمىلىلذا ىمىلىل٤مل اهلل سمٕمىلىلد، أو ي٘مىلىلقل اهلل: أقمىلىلقذ سمىلىل٤مهلل ُمىلىلـ اًمِمىلىلٞمٓم٤من اًمىلىلرضمٞمؿ 

ويىلىل٠ميت سم٤مٔيىلىل٦م،  ىلىلذا يمىلىلذب قمىلىلغم اهلل، يمىلىلؾ  ىلىلذا همٗمٚمىلىل٦م قمىلىلـ  ىلىلدي اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام 

 وقمـ ؾمٜمتف.
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أقمىلىلقد سمٕمىلىلد  ىلىلذه اًمتقـمئىلىل٦م وًمىلىلق أهنىلىل٤م ـم٤مًمىلىل٧م ؿمىلىلٞمئ٤ًم ىمٚمىلىلٞماً وًمٙمٜمٝمىلىل٤م ٓ َّتٚمىلىلق ُمىلىلـ وم٤مئىلىلدة 

 يٜمٌٖمل ذيمر ٤م.

ًمؽ ىمٚم٧م: مت٤مج ذم سمٕمْمف إمم امرير؛ ٕٟمف يم٤من ُمؽمددًا سملم رأيلم: أهي٤مضمر وم١ًما

أو ي٘مٞمؿ طمٞم٨م  ق ي٠مُمر سم٤معمٕمرول ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر ويٜمٍم اًمًٜم٦م ويدقمق إًمٞمٝم٤م إمم 

آظمىلىلره، أٟمىلىل٤م أىمىلىلقل: إذا يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك طمريىلىل٦م ديٜمٞمىلىل٦م يمىلىلام ي٘مقًمىلىلقن اًمٞمىلىلقم ومٝمىلىلق يًىلىلتٓمٞمع أن يىلىل٠مُمر 

دون أن شمقوىلع اًمٕمراىمٞمىلؾ ذم ـمري٘مىلف،  سم٤معمٕمرول ويٜمٝمك قمـ اعمٜمٙمر وأن يٜمنمىل اًمًىلٜم٦م

ىلىلىلىلىل سمىلىلىلىلىلؾ ودون أن يُ  ب ومىلىلىلىلىل٤مل سمٞمٜمىلىلىلىلىلف وسمىلىلىلىلىللم ُمىلىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىلىل٤من ذم صىلىلىلىلىلدده ُمىلىلىلىلىلـ إُمىلىلىلىلىلر ذَّ َٕمىلىلىلىلىل ـ ويُ جَ ًْ

سمىلىلىل٤معمٕمرول واًمٜمٝمىلىلىلل قمىلىلىلـ اعمٜمٙمىلىلىلر سمٞمىلىلىلٜمام ذم سمٚمىلىلىلد آظمىلىلىلر يًىلىلىلتٓمٞمع أن ي٘مىلىلىلقم سمىلىلىلذًمؽ طمٞمٜمئىلىلىلٍذ 

ٟمحىلىلـ ٟم٘مىلىلقل: جيىلىل٥م قمٚمٞمىلىلف اهلجىلىلرة، أُمىلىل٤م إن يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك طمريىلىل٦م يم٤مُمٚمىلىل٦م ويًىلىلتٓمٞمع أن يىلىل٠مُمر 

قمىلىلـ اعمٜمٙمىلىلر ويىلىلدقمق إمم اًمًىلىلٜم٦م وأن مىلىل٤مرب اًمٌدقمىلىل٦م وًمىلىلق سمٚمًىلىل٤مٟمف سمىلىل٤معمٕمرول ويٜمٝمىلىلك 

ؼ إمم ذ ىلىلىلىـل أطمىلىلىلىلد  قمىلىلىلىلغم إىمىلىلىلىلؾ ومٜم٘مىلىلىلىلقل ًمىلىلىلىلف: إىمرسمىلىلىلىلقن أومم سمىلىلىلىل٤معمٕمرول وطمىلىلىلىلذاري أن يًىلىلىلىٌل

احل٤م.يـ أهن٤م آي٦م؛ ٕن يمثىلػمًا ُمىـل اًمٜمىل٤مس يتق ىلقن طمٞمىلٜمام ي٘مقًمىلقن  ىلذه اًمٙمٚمٛمىل٦م: إىمرسمىلقن 

 .ٚم٦م ُمٕمٜمًك صحٞمحأومم سم٤معمٕمرول أهن٤م آي٦م وًمٞم٧ًم سمتي٦م ًمٙمـ ُمٕمٜمك  ذه ااٛم

وم٠مٟم٧م أ ؾ سمٚمدك أطمؼ سمٜمّمحؽ وقمٚمٛمؽ إذا يمٜمىل٧م ُمًىلتٓمٞمٕم٤ًم إمم ذًمىلؽ، ًمٙمىلـ  ىلؾ 

إُمىلىلىلر ذم اًمٕمىلىلىلراق يمىلىلىلذًمؽ؟ ومىلىلىل٢مذًا:  ٜمىلىلىل٤م جيىلىلىل٥م اهلجىلىلىلرة وإذًا: يمىلىلىل٤من يٜمٌٖمىلىلىلل قمٚمٞمىلىلىلؽ أن ٓ 

ذا اًمًىلىلىل١مال وم٤مئىلىلىلدة هلىلىلىلشمٓمىلىلىلرح اًمًىلىلىل١مال ًمٞمحتٛمىلىلىلؾ  ٙمىلىلىلذا و ٙمىلىلىلذا ًمٙمىلىلىلـ يمىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ اًمٓمىلىلىلرح 

ومىل٤ماقاب يمىلذا وإن يمىلذا ومىل٤ماقاب  ًمٚمح٤م.يـ؛ ٕٟمىلف اوىلٓمرٟم٤م أن ٟم٘مىلقل: إن يمىل٤من يمىلذا

 يمذا.

اًمىلىلذي ٟمٕمٚمٛمىلىلف أن اًمٙمٌىلىل٧م  ىلىلق اعمًىلىلٞمٓمر ؾمىلىلقاء ذم اًمٕمىلىلراق أو ذم ؾمىلىلقري٤م أو ذم ًمٞمٌٞمىلىل٤م 

 ٟمٕمرومٝم٤م.. ٟمذيمر ٤م أو ٓ ٟمذيمر ٤م.ٓ ورسمام ذم سماد أظمرى ٟمٕمرومٝم٤م أو 

 (  00: 49: 10/ 465) اهلدى والنور/
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 د٘اش اهلذسٝ إىل بالد اهلفس  

 إذا عدًت اهبالد اإلضالًٚٞ

ـمٌٕمىلىل٤ًم طم٤مًمىلىل٦م ؿمىلىل٤ٌمب اًمّمىلىلحقة ذم ًمٞمٌٞمىلىل٤م، يٕمٜمىلىلل طم٤مًمىلىل٦م اًمِمىلىل٤ٌمب طم٤مًمىلىل٦م صىلىلٕم٦ٌم  عمٚم٘مىلىلل:ا

ضمدًا، ومٌٞمح٤مرهب٤م سمجٛمٞمىلع اًمقؾمىل٤مئؾ، أُمثٚمىل٦م ُمىلثاً ممٜمىلقع يّمىلكم اخلٛمىلس اًمّمىلٚمقات ذم 

 اعمًجد، سم٤مًمذات صاة اًمٗمجر يٙمقن ُمراىم٥م، يٚمٌس اًمٚمٌس اًمٕمر .

  ق يٕمٜمل ُمقفمػ؟ اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ؟ اعمٚم٘مل:

 ُمقفمػ ذم اًمدوًم٦م؟ اًمِمٞمخ:

 ٓ ىمّمدي اًمِم٤ٌمب اًمٕم٤مُم٦م ذم اعم٤ًمضمد. ٘مل:اعمٚم

 سمّمقرة قم٤مُم٦م. اًمِمٞمخ:

آه سمّمىلىلىلىلقرة قم٤مُمىلىلىلىل٦م ذم ًمٞمٌٞمىلىلىلىل٤م يمٚمٝمىلىلىلىل٤م، يٕمٜمىلىلىلىلل اًمىلىلىلىلكم يّمىلىلىلىلكم ذم اعمًىلىلىلىل٤مضمد...  اعمٚم٘مىلىلىلىلل:

 ُمراىم٥م.

 اهلل أيمؼم. اًمِمٞمخ:

وسم٤مًمذات اًمكم يٓمٚمؼ اًمٚمحٞم٦م. اًمث٤مين: أٟمف يٚمىلٌس اًمٚمىلٌس اًمٕمىلر  وسم٤مًمىلذات  اعمٚم٘مل:

ُمىلىلـ  ىلىلذا، يٕمٜمىلىلل آصمىلىل٤مر اًمًىلىلٜم٦م ومٞمىلىلتؿ ُمِمىلىلٌقه، وأي يٕمٜمىلىلل إذا يمىلىل٤مٟمقا رأوا ُمٜمىلىلف إزار أو رء 

قماُم٦م شمدل قمغم أٟمف ُمـ ؿم٤ٌمب اًمّمحقة أو ؿم٤ٌمب اًمًٜم٦م وم٤مًم٘مٌض قمٚمٞمىلف ذم اًمًىلجـ، 
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ويقضمد طم٤مًمٞم٤ًم ذم اًمًجـ آٓل ُمـ اعمِم٤ميخ، إذـم٦م اإلؾماُمٞم٦م ممٜمققم٦م، اًمٙمتىل٥م 

اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م ممٜمققمىلىلىل٦م، اًمتحىلىلىلدث ذم اًمىلىلىلديـ ممٜمىلىلىلقع، اًمتجٛمٕمىلىلىل٤مت قم٘مىلىلىل٥م اًمّمىلىلىلاة ُمىلىلىلثاً 

دروس ذم اعمًىلىل٤مضمد ممٜمققمىلىل٦م، سمىلىلس ظمٓمٌىلىل٦م ااٛمٕمىلىل٦م، ومٝمىلىلذا احل٤مًمىلىل٦م أصىلىلٌح ممٜمىلىلقع، اًمىلىل

يٕمٜمىلىلل أي ؿمىلىلٌٝم٦م أو يٕمىلىلرل طمتىلىلك إن يمىلىل٤من حمٚمىلىلؼ حلٞمتىلىلف ويٕمىلىلرل ُمىلىلـ ؿمىلىل٤ٌمب اًمّمىلىلحقة 

ي٘مٌض قمٚمٞمف قمغم اًمٗمقر يٕمٜمل، واىمتح٤مُم٤مت يٕمٜمل ... ذم هن٤مي٦م ؿمٝمقر صمامٟمٞم٦م، ص٤مرت 

ذم محٚمىلىلىل٦م، وىمٌْمىلىلىل٧م ُمىلىلىلـ ... ُمىلىلىلـ مخًىلىلىللم ؿمىلىلىل٤مب، ذم  ىلىلىلذه احل٤مًمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا اًمقوىلىلىلع 

اعم١مؾمىلىلػ، اًمِمىلىل٤ٌمب ذم يمثىلىلػم حمٚمىلىلؼ اًمٚمحٞمىلىل٦م، وُمىلىلٜمٝمؿ ُمىلىلـ ... وىلىلٕمػ، وطمىلىلرب يٕمٜمىلىلل 

يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ ... يًىلىلىلٚمط احلىلىلىلروب جيىلىلىلل ُمىلىلىلـ ضمقاٟمىلىلىل٥م ُمىلىلىلـ سمىلىلىللم إ ىلىلىلؾ، ومٞمٝمىلىلىلدد سم٤مًم٘متىلىلىلؾ، 

ِمىلىلىل٤ٌمب ويّمىلىلىلٗمقن سم٤مًمزٟمدىمىلىلىل٦م،  ىلىلىل١مٓء اًمىلىلىلذيـ قمٛمىلىلىلاء أُمريٙمىلىلىل٤م قمٛمىلىلىلاء اًمٞمٝمىلىلىلقد اًمويِمىلىلىلقه 

أو اًم٘م٤مئىلىلىلىلد  يريىلىلىلىلدون أن ي٘مْمىلىلىلىلقا قمىلىلىلىلغم ديٜمٜمىلىلىلىل٤م ويمىلىلىلىلذا، ومٞمىلىلىلىلدقمل سم٠مٟمىلىلىلىلف  ىلىلىلىلق اعمٜم٘مىلىلىلىلذ اعمًىلىلىلىلٚمؿ

اعمًٚمؿ، ذم  ذا اًمٔمرل اًمِم٤ٌمب اٟم٘مًٛمقا إمم ىمًٛملم: ىمًؿ ىم٤مل سمقضمىلقب اهلجىلرة، 

ٓ يًىلىلتٓمٞمع  ذم  ىلىلذا اًمٔمىلىلرل اًمّمىلىلٕم٥م يٕمٜمىلىلل ٓ يًىلىلتٓمٞمع أن يٕمٌىلىلد اهلل، إذا يمىلىل٤من اًمٚمىلىلٌس

ع أن.. مٚم٘مٝمىلىل٤م، اعمًىلىلجد حمٔمىلىلقر، سم٤مًمىلىلذات ...  اًمقىمىلىلقل  ٞمٓماًمٚمىلىلٌس، اًمٚمحٞمىلىل٦م ٓ يًىلىلت

، وم٘مىلىلىل٤مًمقا سمقضمىلىلىلقب اهلجىلىلىلرة واؾمىلىلىلتدًمقا سمتيىلىلىل٦م أُمىلىلىل٤مم اعمًىلىلىلجد سمٕمىلىلىلد اًمّمىلىلىلاة يٕمٜمىلىلىلل ممٜمىلىلىلقع

آؾمتْمٕم٤مل ذم إرض. وم٤مًم٘مًؿ اًمثىل٤مين ىمىل٤مل سميىلورة اًمٌ٘مىل٤مء واًم٘مٞمىل٤مم سم٤مًمىلدقمقة، سمىل٠من 

اًمٜمىلىلىلىل٤مس امتىلىلىلىل٤مج إًمٞمٜمىلىلىلىل٤م، وسم٤مًمىلىلىلىلذات إهة، ومّمىلىلىلىل٤مرت صىلىلىلىلداُم٤مت سمٞمٜمىلىلىلىل٤مهتؿ، يمثىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلٜمٝمؿ 

 ُمِم٤مطمٜم٤مت يماُمٞم٦م أدت سم٤مًمىل يٕمٜمل اٟم٘مٓم٤مع اًمٙمام سمٞمٜم٤مهتؿ.

 اًمٗمرىم٦م... اًمِمٞمخ:

٧م  ىلىلىلذا اًمٔمىلىلىلرل يٕمٜمىلىلىلل، ٟمرضمىلىلىلق إضم٤مسمتىلىلىلؽ قمىلىلىلغم  ىلىلىلذا اًمًىلىلىل١مال، يٕمٜمىلىلىلل: ومتحىلىلىل اعمٚم٘مىلىلىلل:

اًمِم٤ٌمب  ؾ يٕمٜمل خيرضمقا ُمـ اًمىلٌاد امىل٧م  ىلذا اًمٔمىلرل أم يٌ٘مىلقا ويٕمٛمٚمىلقا سم٠مؾمىل٤ٌمب 

 ُمٕمٞمٜم٦م.
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ـمٌٕم٤ًم  ؿ... سم٠مي ـمري٘م٦م، يٕمٜمىلل ُمىلثاً ذم اًمٙمٚمٞمىل٦م ذم اا٤مُمٕمىل٦م يٕمٜمىلل جيىلدوك ... ٓ 

يٕمٜمىلل ذم... ي٘مقًمىلقا  شمتخٚمط ٓ شمٕمٛمؾ اظمتاط ُمىلع اًمٌٜمىل٤مت ٓ شمٕمٛمىلؾ رء ُمىلثاً ُمٜمٙمىلر،

أيمٞمىلىلد اٟمتىلىلف ُمىلىلـ ؿمىلىل٤ٌمب اًمّمىلىلحقة، أيمٞمىلىلد اٟمتىلىلف ُمىلىلـ اًمًىلىلٜم٦م، أيمٞمىلىلد اٟمتىلىلف ُمىلىلـ اًمزٟمدىمىلىل٦م، يٕمٜمىلىلل 

 ومٛمح٤موًم٦م يٕمٜمل إهمراؤه... وأؿمٞم٤مء صٕم٦ٌم.

قمىلغم طمًىل٥م ُمىلىل٤م وصىلٗم٧م اًمٗمريىلؼ اًمثىل٤مين اًمىلذيـ ٓ ي١ميىلىلد  -سمىل٤مرك اهلل ومٞمىلؽ- اًمِمىلٞمخ:

قن قمىلىلغم  ىلىلذا اهلجىلىلرة إمم سمىلىلاد يىلىلتٛمٙمـ ومٞمٝمىلىل٤م ُمىلىلـ اًم٘مٞمىلىل٤مم سمِمىلىلٕم٤مئر ديٜمىلىلف،  ىلىلؾ  ىلىلؿ يقاوم٘مىلىل

اًمقصىلىلىلػ اًمىلىلىلذي أٟمىلىلىل٧م وصىلىلىلٗمتف، طمٞمىلىلىلٜمام ي٘مقًمىلىلىلقن: ٓ ٟمحىلىلىلـ ٟمىلىلىلرى أن ٟمٔمىلىلىلؾ ذم سمٚمىلىلىلدٟم٤م  ٜمىلىلىل٤م 

ًمٜمًىلىلتٛمر ذم اًمىلىلدقمقة، واًمٜمىلىل٤مس سمح٤مضمىلىل٦م إًمٞمٜمىلىل٤م،  ىلىلؾ  ىلىلؿ يًىلىلتٓمٞمٕمقن أن ي٘مقُمىلىلقا سم٤مًمىلىلدقمقة 

 طم٥ًم ُم٤م ذيمرت أٟم٧م ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن.

ُم٤م يًتٓمٞمٕمقن يٕمٜمل رد قمٚمٞمٝمؿ اًمىلذيـ ىمىل٤مًمقا سمقضمىلقب اهلجىلرة: يٕمٜمىلل أٟمىلتؿ  اعمٚم٘مل:

ٕمقن أن شمىلىلدقمقا طمتىلىلك أ ٚمٙمىلىلؿ أٟمٗمًىلىلٙمؿ، يٕمٜمىلىلل طمتىلىلك اًمتجٛمٕمىلىل٤مت ذم اًمٌٞمىلىلقت ٓ شمًىلىلتٓمٞم

ممٜمققمىلىل٦م، ... يٕمٜمىلىلل عمىلىل٤م ياىمىلىلقن اٟمتىلىلف اًمِمىلىل٤ٌمب سم٤مًمىلىلذات اًمىلىلكم ؿمىلىل٤ميملم ومٞمىلىلف، ومٛمجىلىلرد اٟمىلىلؽ 

يٕمٜمىلىلىلىلىلىلل طمتىلىلىلىلىلىلك شمىلىلىلىلىلىلدظمؾ اعمًىلىلىلىلىلىلجد وأٟمىلىلىلىلىلىل٧م ... إـمىلىلىلىلىلىلاق اًمٚمحٞمىلىلىلىلىلىل٦م وًمىلىلىلىلىلىلق يمىلىلىلىلىلىل٤من ظمٗمٞمٗمىلىلىلىلىلىل٦م، 

اًمتجٛمٕمىلىلىل٤مت ذم اًمٌٞمىلىلىلقت ممٜمققمىلىلىل٦م، ... يٕمٜمىلىلىلل عمىلىلىل٤م ياىمىلىلىلقن اٟمتىلىلىلف اًمِمىلىلىل٤ٌمب 

اًمىلىلىلىلكم ؿمىلىلىلىل٤ميملم ومٞمىلىلىلىلف، ومٛمجىلىلىلىلرد اٟمىلىلىلىلؽ شمىلىلىلىلدظمؾ اعمًىلىلىلىلجد وأٟمىلىلىلىل٧م ... سم٤مًمىلىلىلىلذات 

 إـماق اًمٚمحٞم٦م وًمق يم٤من ظمٗمٞمٗم٦م، وم٠مٟم٧م ُمراىم٥م.

ومىلىلىلىل٢مذًا اًم٘مْمىلىلىلىلٞم٦م واوىلىلىلىلح٦م يم٤مًمِمىلىلىلىلٛمس ذم راسمٕمىلىلىلىل٦م اًمٜمٝمىلىلىلىل٤مر أن اًمىلىلىلىلذيـ ي٘مقًمىلىلىلىلقن  اًمِمىلىلىلىلٞمخ:

سمقضمقب اهلجرة  ؿ ىمقهلؿ  ق احلؼ، واًمذيـ ي٘مقًمقن سم٤مًمٌ٘م٤مء  ؿ ئمٝمر أهنؿ يرُمقن 

سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م وصٗم٧م، واًمِم٤م د يرى ُم٤م ٓ يرى  ويٛمٞمٚمقن إمم اعمّم٤مًمح اعم٤مدي٦م،  ذا

اًمٖم٤مئ٥م، إذا يمىل٤من إُمىلر يمىلام وصىلٗم٧م ومٞمجىل٥م اهلجىلرة، طمتىلك إين ٕىمىلقل ىمىلقًٓ ُمىل٤م ىمٚمتىلف 

، يمىلىل٠مي شجيىلىل٥م اهلجىلىلرة ُمىلىلـ  ىلىلذه اًمٌٚمىلىلدة إمم سمٚمىلىلدة يمىلىل٤مومرة، إمم دوًمىلىل٦م يمىلىل٤مومرة»ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ: 
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دوًمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلدول إظمىلىلىلرى ومٞمٝمىلىلىل٤م رء ُمىلىلىلـ احلريىلىلىل٦م اًمديٜمٞمىلىلىل٦م أو يمىلىلىلام ي٘مقًمىلىلىلقن اًمٞمىلىلىلقم ذم 

اًمٕمٍم احل٤م. اًمديٛم٘مراـمٞم٦م؛ ٕٟمف  ذا اًمتْمٞمٞمؼ و ذا اًمتحجػم اًمذي ذيمرشمف آٟمٗم٤ًم ذم 

ذًمؽ اًمٌٚمد اًمذي أصٚمف إؾماُمل،  ذا اًمتْمٞمٞمؼ ٓ يقضمد ذم اًمٌاد إظمرى، وًمىلذًمؽ 

ومٞمجىلىل٥م قمىلىلغم  ىلىل١مٓء اعمًىلىلٚمٛملم اًمىلىلذيـ شمٜمٌٝمىلىلقا ًمىلىلديٜمٝمؿ وصىلىلحقا ُمىلىلع اًمىلىلذيـ صىلىلحقا أن 

روىلٜم٤م و ىلذا أٟمىل٤م ٓ أراه واىمٕمىل٤ًم إن ومروىلٜم٤م هي٤مضمروا أوًٓ إمم سماد اإلؾمام، وًمٙمىلـ إن وم

أهنؿ ٓ جيدون ؾمٌٞماً ًمٚمٝمجرة إمم سمٚمد إؾماُمل يًٛمح هلؿ سم٤مإلىم٤مُمىل٦م ومٞمىلف، ومٝمجىلرهتؿ 

ذم اهلجىلىلىلىلرة إومم إمم احلٌِمىلىلىلىل٦م  -¢-إمم سمٚمىلىلىلىلد آظمىلىلىلىلر، يمىلىلىلىلام ومٕمىلىلىلىلؾ أصىلىلىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلىلىلل 

وأسم٘مىلىلىلك ُمىلىلىـل سم٘مىلىلىل٤مئٝمؿ ذم  ىلىلىلذا اًمٌٚمىلىلىلد اًمىلىلىلذي مجىلىلىلر قمىلىلىلغم  ىلىلىل١مٓء واًمث٤مٟمٞمىلىلىل٦م، ذًمىلىلىلؽ ظمىلىلىلػم هلىلىلىلؿ 

، ذًمىلىلىلؽ اًمتحجىلىلىلػم اًمىلىلىلذي ٓ يٗمٕمٚمىلىلىلف طمتىلىلىلك اًمٙمٗمىلىلىل٤مر ُمىلىلىـل احلىلىلىل٤ميمٛملم،  ىلىلىلذا ضمىلىلىلقاب ُمىلىلىل٤م اعمًىلىلىلٚمٛملم

 .ؾم٠مًم٧م

 (  00: 24: 05/ 521) اهلدى والنور /
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 اهسد٘ع ًّ بالد اهلذسٝ

 ىلؾ جيىلقز عمىلـ  ىل٤مضمر ُمىلـ أروىلف ًمْمىلٞمؼ أصىل٤مسمف هبىل٤م أن يٕمىلقد هلىلىل٤م إذا زال  اعمٚم٘مىلل:

 ذًمؽ اًمْمٞمؼ؟

 أيش  ذا اًم١ًمال؟!! اًمِمٞمخ:

 اًم٥ًٌم اعمٚم٘مل:

 ٥ٌم  جرشمف يٕمٜمل  ٤مضمر ُمثاً.ؾم ُمداظمٚم٦م:

  ٤مه،  ا أٟمتف أن سمٞم٘مقل  جرة. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 صٞمٖم٦م اًم١ًمال  ٙمذا. اعمٚم٘مل:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 عمـ  ٤مضمر ُمـ أروف. ي٘مقل: إذاً  اعمٚم٘مل:

 رضمؾ  ٤مضمر ُمـ سماده ًمْمٞمؼ أص٤مسمف ًمٞم٧ًم يٕمٜمل يمام ومٞمف أُمر ديٜمف ُمثاً. ُمداظمٚم٦م:

  ٤مضمر إمم أُمريٙم٤م؟ اًمِمٞمخ:

 ، سماد ُمًٚمٛم٦م ُمثاً.ٓ اعمٚم٘مل:

 ـمٞم٥م. اًمِمٞمخ:

 يٕمٜمل أومْمؾ ُمـ سماده. اعمٚم٘مل:

 إيف. اًمِمٞمخ:
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صمؿ زال  ذا اًم٥ًٌم يٕمٜمل زاًم٧م أؾمىل٤ٌمب اًمْمىلٞمؼ،  ىلؾ يرضمىلع إمم سمٚمىلده أو  اعمٚم٘مل:

 أٟمف إذا ٟمقى اهلجرة ٓ يٕمقد أسمدًا.

أضمىلىل٤مب قمىلىلـ ُمثىلىلؾ  ىلىلذا اًمًىلىل١مال إذا يمىلىل٤من  ىلىلذا  -قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام- ىلىلق اًمرؾمىلىلقل  اًمِمىلىلٞمخ:

، يم٤مٟمىلىلىل٧م اهلجىلىلىلرة ُمىلىلىلـ ُمٙمىلىلىل٦م ومْمىلىلىلاً قمىلىلىلـ شٓ  جىلىلىلرة سمٕمىلىلىلد اًمٗمىلىلىلتح»ف:  ىلىلىلق اعم٘مّمىلىلىلقد سم٘مقًمىلىلىل

همػم ىلىل٤م ُمىلىلـ سمىلىلاد اإلؾمىلىلام واضمٌىلىل٦م إمم ُم٘مىلىلر اًمرؾمىلىل٤مًم٦م واًمٜمٌىلىلقة وإىم٤مُمىلىل٦م اًمدوًمىلىل٦م اعمًىلىلٚمٛم٦م 

 هُمٙمىل٦م وأقمىلز ضمٜمىلده وٟمٍمىل -¢-قمىلغم ٟمٌٞمىلف  -قمز وضمؾ-و ل اعمديٜم٦م، ومٚمام ومتح اهلل 

سمٕمىلىلد اًمٗمىلىلتح، ٓ  جىلىلرة »: -قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام-وأذل اًمٙمٗمىلىلر وأ ٚمىلىلف، طمٞمٜمئىلىلٍذ ىمىلىل٤مل 

، ومٞمجىلىلقز أن يٕمىلىلقد إمم أي سمٚمىلىلد يمىلىل٤من ُمىلىل٤م دام أن  ىلىلذا اًمٌٚمىلىلد سمٚمىلىلد شوإذا اؾمىلىلتٜمٗمرشمؿ ومىلىل٤مٟمٗمروا

إؾمىلىلاُمل، وًمىلىلق أٟمىلىلف يمىلىل٤من ذم سمٚمىلىلد ظمىلىلػم ُمىلىلـ اًمٌٚمىلىلد اًمىلىلذي يمىلىل٤من ومٞمىلىلف ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ، ًمٙمىلىلـ ااىلىلقاز 

سم٤مسمف ُمٗمتقح ومٚمؽ أن شمتٜم٘مؾ ُمـ سمٚمد إؾماُمل إمم سمٚمد آظمر إؾماُمل، ًمٙمـ ًمٞمس ًمؽ أن 

ْمال يم٠مورسمىل٤م وأُمريٙمىل٤م يمىلام  ىلق ُمىلع إؾمىلػ اًمِمىلديد قمىل٤مدة شم٤ًمومر إمم سماد اًمٙمٗمر واًم

يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اًمِمىلىلىل٤ٌمب طمٞمىلىلىلٜمام يّمىلىلىل٤مسمقن سمٌمىلىلىلء ُمىلىلىلـ اًمْمىلىلىلٞمؼ اًمىلىلىلذي أؿمىلىلىلػم إًمٞمىلىلىلف ذم اًمًىلىلىل١مال، 

ومٞم٘مقًمىلىلىلىلقن:  ٤مضمرٟمىلىلىلىل٤م إمم أُمريٙمىلىلىلىل٤م، طمتىلىلىلىلك ُمىلىلىلىلع إؾمىلىلىلىلػ اًمِمىلىلىلىلديد صىلىلىلىل٤مرت سمٕمىلىلىلىلض اًمىلىلىلىلٌاد 

إُمريٙمىلىلىل٤م أو أُمريٙمىلىلىل٤م يمٚمٝمىلىلىل٤م شمًىلىلىلٛمك ُمٝمجىلىلىلرًا،  ىلىلىلذا ىمٚمىلىلىل٥م ًمٚمح٘مىلىلىل٤مئؼ اًمنمىلىلىلقمٞم٦م، احل٘مٞم٘مىلىلىل٦م 

ن إُمريٙمل أو إور  ؾمقاء يم٤من ومرٟمًٞم٤م أو سمٚمجٞمٙمٞم٤ًم أو أعم٤مٟمٞم٤م أو إ٦م شم٘مقل: اًمنمقمٞم

ومرٟمًىلىلٞم٤ًم إذا أؾمىلىلٚمؿ جيىلىل٥م أن هيىلىل٤مضمر ُمىلىلـ سمٚمىلىلد اًمٙمٗمىلىلر إمم سمىلىلاد اإلؾمىلىلام، ومىلىل٤مٔن سمًىلىل٥ٌم 

وىلىلىلىلٕمػ اعمًىلىلىلىلٚمٛملم إيامٟمىلىلىلىل٤ًم ووىلىلىلىلٕمػ اعمًىلىلىلىلٚمٛملم قمٚمىلىلىلىلاًم سمىلىلىلىلديٜمٝمؿ ىمٚمٌىلىلىلىلقا  ىلىلىلىلذه احل٘مىلىلىلىل٤مئؼ 

ُمىلىلىلـ وىلىلىلٞمؼ ؾمىلىلىلٞم٤مد أو وىلىلىلٞمؼ اًمنمىلىلىلقمٞم٦م ومٞمٝمىلىلىل٤مضمرون ُمىلىلىلـ سمىلىلىلاد اإلؾمىلىلىلام ًمًىلىلىل٥ٌم أو آظمىلىلىلر 

اىمتّم٤مدي أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ي٤ًمومرون  إمم سماد اًمٙمٗمر واًمْمال ويًٛمقن ذًمؽ سمٖمػم 

اؾمٛمف ومٞم٘مقًمقن:  ٤مضمرٟم٤م،  ذا ٓ جيقز، أُم٤م اهلجرة ُمـ سمٚمد ُمًٚمؿ إمم سمٚمد ُمًٚمؿ ومذا 

  ق أُمر ضم٤مئز ٓ ؾمٞمام إذا زال اًم٥ًٌم اعمِم٤مر إًمٞمف، وما رء ذم ذًمؽ.

 ( 00: 08: 44/   641) اهلدى والنور / 
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 اهلذسٝ ًّ بالد اهلفس

 ] ؾم١مال سم٤مإلٟمجٚمٞمزي [  اًم٤ًمئؾ:

شمرنىلىل٦م اًمًىلىل١مال ُمىلىلـ أطمىلىلد احلىلىل٤م.يـ: ؾمىلىل١مال إخ اًمٙمىلىلريؿ قمىلىلـ ُمقوىلىلقع اهلجىلىلرة 

أٟمىلىلف  ىلىلق يٕمىلىلٞمش ذم سمٚمىلىلد سمريٓمىلىل٤مين همىلىلػم ُمًىلىلٚمؿ، واحلٙمقُمىلىل٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمىلىل٦م ٓشمْمىلىلع أُم٤مُمىلىلف أي 

٤مضمد، يٕمٜمىلىلل قمراىمٞمىلىلؾ ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م اًمّمىلىلاة أو اًمىلىلذ ٤مب ًمٚمٛمًىلىلجد، و ٜم٤مًمىلىلؽ سمٕمىلىلض اعمًىلىل

جيىل٥م قمٚمٞمىلف أن  -ُمًىلٚمٛملم احلٛمىلدهلل رب اًمٕمىل٤معملم -وًمٙمـ ي٠ًمل ُمثؾ أـمٗم٤مًمف أٟمف  ؾ

هي٤مضمر ُمـ شمٚمؽ اًمٌاد إمم  ذه اًمٌاد ُمـ أضمؾ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ذم  ذه اًمٌاد، أو 

أٟمف يٌ٘مك ُمًٚمؿ ذم شمٚمؽ اًمٌاد ويذ ٥م ًمٚمٛمًجد ويّمىلكم ويىلدقمق ًمفؾمىلام ذم شمٚمىلؽ 

 اًمٌاد ؟

٤مًمٜمًىلىل٦ٌم عمىلىلـ يمىلىل٤من يمىلىل٤مومًرا صمىلىلؿ  ىلىلداه اهلل وم٠مؾمىلىلٚمؿ،  ىلىلذا ؾمىلىل١مال ُمٝمىلىلؿ وسمخ٤مصىلىل٦م سم اًمِمىلىلٞمخ:

وٟمحـ ٟم٘مقل سمٍماطم٦م جيىل٥م قمىلغم يمىلؾ ُمًىلٚمؿ ذم يمىلؾ سمىلاد اهلل اًمقاؾمىلٕم٦م، إذا  ىلداه اهلل 

ًمفؾمام سمٕمد أن يم٤من يم٤مومًرا أن هي٤مضمر ُمـ شمٚمؽ إرض إمم أرض ُمًٚمٛم٦م، شم٘مىل٤مم ومٞمٝمىل٤م 

ى ءاعمًىلىلىلىلىلٚمؿ واعمنمىلىلىلىلىلك ٓشمىلىلىلىلىلؽما»يمىلىلىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلىلىلقل:  ¢أطمٙمىلىلىلىلىل٤مم اهلل قمىلىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلىلؾ ٕن اًمٜمٌىلىلىلىلىلل 

يِمىلىلػم قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام ذم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م اًمّمىلىلحٞمح إمم ُم٤ميمىلىل٤من قمٚمٞمىلىلف   ش٤مٟم٤مر ىلىل

اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمام وسمخ٤مص٦م اًمٌدو ُمٜمٝمؿ، طمٞم٨م يم٤من يمؾ ُمىلٜمٝمؿ يقىمىلد ٟمىل٤مًرا سمىللم يىلدي 

يٜمٌٖمل قمغم اعمًٚمؿ أن يٙمقن ُمًٙمٜمف سمٕمٞمًدا قمـ ُمًٙمـ اعمنمك،  ¢ظمٞمٛمتف، ومٞم٘مقل 

ظمىلر ًمٌٕمىلد شمٌىلدو ٟمىل٤مر أطمىلد ٤م ًممسمحٞم٨م ًمق أن يماً ُمٜمٝمام أوىمىلد ٟمىل٤مًرا سمىللم يىلدي ظمٞمٛمتىلف ٓ

ى ءاعمىلىل١مُمـ واعمنمىلىلك ٓشمىلىلؽما»اعمًىلىل٤موم٦م ُمىلىلـ سمٞمىلىلٜمٝمام،  ىلىلذا ُمٕمٜمىلىلك ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام : 
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أي ُمىلىلىلىلـ ظم٤مًمٓمىلىلىلىلف  شُمىلىلىلىلـ ضمىلىلىلىل٤مُمع اعمنمىلىلىلىلك ومٝمىلىلىلىلق ُمثٚمىلىلىلىلف»وذم احلىلىلىلىلدي٨م أظمىلىلىلىلر:   شٟم٤مر ىلىلىلىل٤م

سمجًده وؾمٙمٜمف وُمٕم٤مُمٚمتف، ويم٤من ذًمؽ هم٤مًم٤ًٌم قمٚمٞمىلف ومٝمىلق ُمثٚمىلف ذم اًمْمىلال، وإن يم٤مٟمىل٧م 

 ذًمىلىلؽ ذم اإليىلىلامن، ومٙمىلىلام أن اإليىلىلامن درضمىلىل٤مت ومٙمىلىلذًمؽ ٟمًىلىل٦ٌم اًمْمىلىلال َّتتٚمىلىلػ يمىلىلام

اًمْمال درضم٤مت ومٛمـ ضم٤مُمع اعمنمك ومٝمق ُمثٚمف، صمؿ أيمد ذًمؽ قمٚمٞمف اًمّمىلاة واًمًىلام 

أٟمىلىل٤م سمىلىلريء ُمىلىلـ يمىلىلؾ »سمٕمٌىلىل٤مرٍة ومٞمٝمىلىل٤م ر ٌىلىل٦م ؿمىلىلديدة أٓ و ىلىلل ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: 

أن واًمًىلىلىل٥ٌم ذم ذًمىلىلىلؽ ُمىلىلىلـ اًمٜم٤مطمٞم٦م]اًمٜمٗمًىلىلىلٞم٦م[   شُمًىلىلىلٚمؿ ي٘مىلىلىلٞمؿ سمىلىلىللم فمٝمىلىلىلراين اعمنمىلىلىليملم

اًمٓمٌىلىلع ّهاق، وسمخ٤مصىلىل٦م أٟمىلىلف ينىلىلق اًمنمىلىل وٓيٛمىلىلتص اخلىلىلػم إٓ سمّمىلىلٕمقسم٦م، وىمىلىلد أؿمىلىل٤مر 

ُمثىلىلؾ »: ¢إمم  ىلىلذه احل٘مٞم٘مىلىل٦م ذم سمٕمىلىلض إطم٤مديىلىل٨م اًمّمىلىلحٞمح٦م ُمٜمٝمىلىل٤م ىمقًمىلىلف  ¢اًمٜمٌىلىلل 

وإُمىلىل٤م أن  -أي يٕمٓمٞمىلىلؽ جم٤مًٟمىلىل٤م-ااٚمىلىلٞمس اًمّمىلىل٤مًمح يمٛمثىلىلؾ سمىلىل٤مئع اعمًىلىلؽ إُمىلىل٤م أن مىلىلذيؽ

اًمّمىلاة واًمًىلام أن اعمًىلٚمؿ يٕمٜمىلل قمٚمٞمىلف   ششمِمؽمي ُمٜمف وإُمىل٤م أن شمِمىلؿ ُمٜمىلف رائحىل٦ًم ـمٞمٌىل٦م

يمت٤ًمب ذم  ذا دٟمك درضم٤مت آأيمت٥ًم ُمٜمٝمؿ وٓسمد، واإذا ظم٤مًمط اًمٜم٤مس اًمّم٤محللم 

وُمثىلىلىلؾ »اعمثىلىلىل٤مل أن يِمىلىلىلؿ ُمٜمىلىلىلف رائحىلىلىل٦م ؾمىلىلىلٚمٞمٛم٦م وـمٞمٌىلىلىل٦م، وسمىلىلىل٤مًمٕمٙمس ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

  شااٚمٞمس اًمًقء يمٛمثىلؾ احلىلداد إُمىل٤م أن مىلرق صمٞم٤مسمىلؽ وإُمىل٤م أن شمِمىلؿ ُمٜمىلف رائحىل٦م يمرهيىل٦م

يٕمٜمىلىلل: أن اًمّمىلىل٤مطم٥م ؾمىلىل٤مطم٥م، اًمّمىلىل٤مطم٥م ؾمىلىل٤مطم٥م إن يمىلىل٤من تّمىلىل٤مر  ىلىلذا احلىلىلدي٨م ٤مظموسم

ص٤محل٤ًم ؾمح٥م ضم٤مره إمم اخلػم، وإن يم٤من ـم٤محل٤ًم وم٤مؾمىلًدا ؾمىلح٥م ضمىل٤مره إمم اًمنمىل، صمىلؿ 

ًمٜمىلىل٤م ُمثىلىل٤مًٓ واىمٕمٞمًىلىل٤م ممىلىلـ وىمىلىلع ذم سمٕمىلىلض إُمىلىلؿ ُمىلىلـ ىمٌٚمٜمىلىل٤م، وم٘مىلىل٤مل  ¢طمٙمىلىلك رؾمىلىلقل اهلل 

٤م، صمىلىلىلؿ أراد أن »قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلىلام:  ىلىل ًً ىمتىلىلؾ رضمىلىلىلٌؾ ممىلىلـ ىمىلىلىلٌٚمٙمؿ شمًىلىلٕم٦م وشمًىلىلىلٕملم ٟمٗم

يٕمٜمىلل ُدل قمىلغم قم٤مسمىلد وًمٙمٜمىلف  -قب، وم٠ًمل قمـ أقمٚمؿ أ ؾ إرض ومُدل قمغم را ٥ميت

٤م وأريد أن أشمىلقب  ٦مومج٤مءه وىم٤مل ًمف: أٟم٤م ىمتٚم٧م شمًٕم -ضم٤م ؾ ًمٞمس سم٤مًمٕم٤ممل ًً وشمًٕملم ٟمٗم

٤م وشمريد أن شمتقب، ٓشمقسم٦م ًمىلؽ، ومىلام  ًً ومٝمؾ زم ُمـ شمقسمف، ىم٤مل: ىمتٚم٧م شمًٕم٦م وشمًٕملم ٟمٗم

ًمىلىلرىمؿ اعم٤مئىلىل٦م ٟمٗمىلىلس ىمتٚمٝمىلىل٤م سمٖمىلىلػم طمىلىلؼ، ن ىمتٚمىلىلف وأمىلىلؿ سمىلىلذًمؽ اأيمىلىل٤من ُمىلىلـ  ىلىلذا اًم٘م٤مشمىلىلؾ إٓ 

وًمٙمٜمىلىلف يمىلىل٤من ضمىلىل٤مًدا ذم رضمققمىلىلف إمم رسمىلىلف وشمقسمتىلىلف إًمٞمىلىلف، ومٚمىلىلؿ يىلىلزل يًىلىل٠مل قمىلىلـ أقمٚمىلىلؿ أ ىلىلؾ 
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٤م، ومًىلىل ٠مًمف وىمىلىل٤مل ًمىلىلف: إين ىمتٚمىلىل٧م ُم٤مئىلىل٦م إرض، طمتىلىلك ُدل ذم  ىلىلذه اعمىلىلرة قمىلىلغم قمىلىل٤ممل طمً٘مىلىل

 ٜمىل٤م  -سمٖمػم طمؼ، ومٝمؾ زم ُمـ شمقسم٦م؟ ىم٤مل: وُمـ مقل سمٞمٜمؽ وسملم اًمتقسم٦م، ًمٙمٜمىلؽ ٟمٗمس

رض ؾمىلىلىلقء ومىلىلىل٠مظمرج ُمٜمٝمىلىلىل٤م إمم اًمٌٚمىلىلىلدة اًمٗماٟمٞمىلىلىل٦م اًمّمىلىلىل٤مًمح أ ٚمٝمىلىلىل٤م، ٠مٜمىلىلىلؽ سمىلىلىلوًمٙم -اًمِمىلىلىل٤م د

قمتٌىلىل٤مر أن ٤مسم-إمم رسمىلىلف إمم شمٚمىلىلؽ اًمٌٚمىلىلدة اًمّمىلىل٤مًمح أ ٚمٝمىلىل٤م  ٤مً ومخىلىلرج ُمىلىلـ سمٚمدشمىلىلف يٛمٌمىلىل شم٤مئٌىلىل

ظمتٚمٗمىلىلىل٧م ومٞمىلىلىلف ُمائٙمىلىلىل٦م اًمرمحىلىلىل٦م ٤موذم اًمٓمريىلىلىلؼ ضمىلىلىل٤مءه إضمىلىلىلؾ، وم -اًمٕمىلىلىل٤ممل ٟمّمىلىلىلحف سمىلىلىلذًمؽ

ُمىلـ طمٞم٤مشمىلف اًمنمىل  وُمائٙم٦م اًمٕمذاب يماً يّدقمل أٟمف ُمـ طم٘مىلف، ُمائٙمىل٦م اًمٕمىلذاب يٕمرومىلقن

يمىلام  شاعمًتٓمػم، وًمذًمؽ ومٝمؿ يرون أن يتقًمقا ىمىلٌض روطمىلف، وُمائٙمىل٦م اًمرمحىل٦م يىلرون

  شإٟمىلىلىلام إقمىلىلىلامل سمىلىلىل٤مخلقاشمٞمؿ»ىمىلىلىل٤مل اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام ذم طمىلىلىلدي٨م آظمىلىلىلر: 

و ىلىلىلذا اًمرضمىلىلىلؾ ظمىلىلىلرج شم٤مئًٌىلىلىل٤م إمم رسمىلىلىلف، ومٝمىلىلىلق ُمىلىلىلـ طم٘مٜمىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلـ ُمائٙمىلىلىل٦م اًمرمحىلىلىل٦م أن ٟمتىلىلىلقمم 

سمٞمٜمىلىلىلف وسمىلىلىللم يمىلىلىلٍؾ ُمىلىلىلـ  ، وم٘مىلىلىل٤مل هلىلىلىلؿ: ىمٞمًىلىلىلقا ُمىلىلىل٤مىمىلىلىلٌض روطمىلىلىلف، وم٠مرؾمىلىلىلؾ اهلل إًمىلىلىلٞمٝمؿ طمٙمىلىلىلاًم 

 ٚمٝم٤م، وم٘م٤مؾمقا ومقضمدوه أىمرب إمم اًم٘مريىل٦م ٠ماًم٘مريتلم، وم٢ممم أهيام يم٤من أىمرب وم٠محل٘مقه سم

اًمّمىلىل٤مًمح أ ٚمٝمىلىل٤م سمٜمحىلىلق ُمٞمىلىلؾ اًمرضمىلىلؾ ذم أصمٜمىلىل٤مء ُمِمىلىلٞمف، أن اًمرضمىلىلؾ ٓيٛمٌمىلىل  ٙمىلىلذا، وإٟمىلىلام 

٤مًمح يٛمٌم  ٙمذا،  ذه اعمٞمٚم٦م  ل اًمتل رضّمح٧م اعم٤ًموم٦م اًم٘مري٦ٌم ُمٜمف إمم اًم٘مريىل٦م اًمّمىل

-أ ٚمٝم٤م، ومتقًم٧م ُمائٙم٦م اًمرمح٦م ىمٌض روطمف، واًمِم٤م د ُمـ  ذا احلدي٨م اًمّمحٞمح 

اًمِمىل٤م د ُمٜمىلف أن  ىلذا اًمٕمىل٤ممل اًمٗم٤موىلؾ قمىلرل  –و ق ذم اًمّمىلحٞمحلم اًمٌخىل٤مري وُمًىلٚمؿ 

٤م ُمىلـ ىمٌىلؾ، صمىلؿ  أن  ذا اًمرضمؾ اًمذي سمٚمٖم٧م سمف ىًًل اارأة إمم أن ي٘متؾ شمًىلٕم٦م وشمًىلٕملم ٟمٗم

ًمىلىلذيـ ىمىلىلتٚمٝمؿ ُم٤مئىلىل٦م سمٖمىلىلػم طمىلىلؼ، يِمىلىلػم ااًم٘مىلىلتغم أشمىلىلؿ اًمٕمىلىلدد سمىلىلذًمؽ اًمٕم٤مسمىلىلد اا٤م ىلىلؾ، ومّمىلىل٤مر 

 ىلذا اًمٕمىل٤ممل أن  ىلذه اًمىلٜمٗمس إُمىل٤مرة سم٤مًمًىلقء إٟمىلىلام ؾمىل٤مقمد ٤م قمىلغم ذًمىلؽ اًمٌٞمئىل٦م اًمتىلل يمىلىل٤من 

يٕمىلىلٞمش ومٞمٝمىلىل٤م وىم٣مىلىل ؿمىلىلٓمر طمٞم٤مشمىلىلف إيمىلىلؼم ومٞمٝمىلىل٤م، وًمىلىلذًمؽ ٟم٤مصىلىلحف سمىلىل٠من يٜمت٘مىلىلؾ ُمىلىلـ شمٚمىلىلؽ 

 اًمٌٚمد اًمنميرة إمم اًمٌٚمدة اًمّم٤محل٦م.

اإلٟمًىلىلىلىل٤من صىلىلىلىلاطًم٤م أو وإطم٤مديىلىلىلىل٨م اًمتىلىلىلىلل شم١ميمىلىلىلىلد  ىلىلىلىلذه احل٘مٞم٘مىلىلىلىل٦م أن اًمٌٞمئىلىلىلىل٦م شمىلىلىلىل١مصمر ذم 

ـماطًم٤م، وُمـ اًمٕمج٤مئ٥م أن اًمٌٞمئ٦م شم١مصمر ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م إظماىمٞم٦م واإليامٟمٞم٦م يمام شم١مصمر ُمـ 
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٦م اًمٌٞمئىلىل٦م ُمىلىلـ يمىلىلؾ ُمىلىل٤مي١مصمر ٞماًمٜم٤مطمٞمىلىل٦م اًمٓمٌٞمىلىل٦م، واًمٜمىلىل٤مس اًمٞمىلىلقم سمّمىلىلقرة ظم٤مصىلىل٦م يٕمٜمىلىلقن سمتّمىلىلٗم

سم٤مًمّمح٦م اًمٌدٟمٞم٦م، واًمٓم٥م ىم٤مئؿ اًمٞمقم قمغم أؾم٤مس ي٘مره اًمنمع، سمؾ ىمد ضم٤مء ىمٌؾ اًمٓم٥م 

جىلر اًمٓمٌىلل، وذًمىلؽ ُمٕمٜمىل٤مه أن اإلٟمًىل٤من جيىل٥م ىمٌىلؾ يمىلؾ رء أن خيتىل٤مر سمف أٓ و ىلق احل

اعمٜمىلىل٤مخ اًمّمىلىلحل اًمىلىلذي يًىلىل٤مقمده قمىلىلغم أن مىلىل٤مومظ قمىلىلغم صىلىلحتف، وٓيٜمت٘مىلىلؾ إمم أرض 

 ىلىلىلذا ممىلىلىل٤م هيىلىلىلتؿ سمىلىلف اًمٜمىلىلىل٤مس اًمٞمىلىلىلقم يمثىلىلىلػًما ويمثىلىلػًما ضمىلىلىلًدا، أُمىلىلىل٤م اا٤مٟمىلىلىل٥م إظماىمىلىلىلل  ءةُمقسمىلىلق

وسمٕمىلىلىلض  -خ٤مصىلىلىل٦مسم–وُمراقمىلىلىل٤مة اًمٌٞمئىلىلىل٦م اًمّمىلىلىل٤محل٦م، ومٝمىلىلىلذا ممىلىلىل٤م ٓهيىلىلىلتؿ سمىلىلىلف إٓ اعمًىلىلىلٚمٛمقن 

اًمٜم٤مس أظمريـ ُمـ أصح٤مب إدي٤من إظمرى سم٘مٚم٦م ضمًدا، وًمذًمؽ وم٘مد ي١مصمر ُمـ ي٘مٞمؿ 

ىمد يت٠مصمر يمثػًما يمثػًما ضمًدا هبذه اإلىم٤مُمىل٦م وىمىلد عمًىل٧ُم أٟمىل٤م  ىلذا وسملم فمٝمراين اعمنميملم  

٤م سم٤مًمٖمٞمىلىلىل٥م عمىلىلىل٤م آذم شمٓمىلىلىلقاذم ذم سمٕمىلىلىلض اًمىلىلىلٌاد عمىلىلىلس اًمٞمىلىلىلد، سمٕمىلىلىلد أن  ُمٜمىلىلىل٧م سمىلىلىلذًمؽ إيامًٟمىلىلىل

طم٤مديىلىلىل٨م اًمّمىلىلىلحٞمح٦م ظماصىلىلىلتٝم٤م: أن ااىلىلىلق اًمىلىلىلذي مىلىلىلٞمط ىمرأٟمىلىلىل٤مه قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ ُمىلىلىلـ سمٕمىلىلىلض إ

سم٤مإلٟمًىلىل٤من إن يمىلىل٤من صىلىل٤محل٤ًم أصمىلىلر ذم اعمىلىلقاـمـ أو اًمًىلىل٤ميمـ ذم ذًمىلىلؽ ااىلىلق ظمىلىلػًما وإٓ أصمىلىلر 

٤م وىمع زم أٟمف يم٤من ىمىلدر زم أن أؾمىل٤مومر إمم عم٧ًُم  ذا اًمت٠مصمػم عمس اًمٞمد، وممومٞمف ذا، 

، وم٘مٞمىلؾ سمريٓم٤مٟمٞم٤م ٟمٗمًىلٝم٤م وـمٗمىل٧م ذم سمٕمىلض سماد ىل٤م، ويمىل٤من اًمقىمىل٧م يقُمئىلٍذ ؿمىلٝمر رُمْمىل٤من

يمٞمٚمىلىلىلق ُمىلىلىلؽم ضم٤مًمٞمىلىلىل٦م إؾمىلىلىلاُمٞم٦م ُمىلىلىلـ  700زم سمىلىلىل٠من  ٜمىلىلىل٤مك ذم سمٚمىلىلىلدة سمٕمٞمىلىلىلدة قمىلىلىلـ إردن ٟمحىلىلىلق 

اهلٜمىلىلقد أو اًم٤ٌميمًىلىلت٤مٟملم وأن قمٚمٞمٝمىلىل٤م ؿمىلىلخص وم٤موىلىلؾ ُمٚمتىلىلزم ًمٚمٙمتىلىل٤مب وًمًىلىلٜم٦م ومىلىلذ ٌٜم٤م إمم 

شمٚمىلىلىلؽ اًم٘مريىلىلىل٦م، وضمٚمًىلىلىلٜم٤م قمىلىلىلغم ُم٤مئىلىلىلدة اإلومٓمىلىلىل٤مر وومٕمىلىلىلاً رأيىلىلىل٧م اًمرضمىلىلىلؾ يمىلىلىلام وصىلىلىلػ زم، 

ٞمس ُمٔمٝمره ُمٔمٝمر اعمًٚمٛملم، وذًمىلؽ وًمٙمـ راسمٜمل ُمٜمف ُمٔمٝمره وم٢من ُمٔمٝمره سمريٓم٤مين، ًم

يمٞمىلىلىل٧م واًمٌٜمٓمٚمىلىلىلقن، زائىلىلىلد اًمٕم٘مىلىلىلدة  ىلىلىلذه اًمٙمراومٞمىلىلىل٧م، وٟمحىلىلىلـ ٟمجٚمىلىلىلس أو ٤مأٟمىلىلىلف ٓسمىلىلىلس ًمٚمج

ٟمٗمٓمىلىلر شمٙمٚمٛمٜمىلىل٤م ذم سمٕمىلىلض اعمًىلىل٤مئؾ اًمديٜمٞمىلىل٦م، ومٚمٗمىلىل٧م ٟمٔمىلىلره إمم زيىلىلف  ىلىلذا اًمىلىلذي ًمىلىلٞمس  ىلىلق 

زي اًم٤ٌميمًىلىلىلت٤مٟملم اعمٕمىلىلىلرووملم ذم يمىلىلىلؾ اًمىلىلىلٌاد، وسمخ٤مصىلىلىل٦م أٟمىلىلىلف قم٘مىلىلىلد  ىلىلىلذه اًمٕم٘مىلىلىلدة قمىلىلىلغم 

ؾمتج٤مب ًمٚمٜمّمٞمح٦م سمٕمد أن ذيمرت ًمف سمٕمض إطم٤مدي٨م اأٟمف رىمٌتف، وُمـ ومْمؾ اًمرضمؾ 

اًمتىلىلل شمٜمٝمىلىلك اعمًىلىلٚمٛملم قمىلىلـ اًمتِمىلىلٌف سم٤مًمٙمىلىل٤مومريـ ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: 
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وضمٕمىلىلؾ رزىمىلىلل  ،سمٕمثىلىل٧م سمىلىللم يىلىلدي اًمًىلىل٤مقم٦م سم٤مًمًىلىلٞمػ طمتىلىلك يٕمٌىلىلد اهلل وطمىلىلده ٓذيىلىلؽ ًمىلىلف»

وُمىلـ شمِمىلٌف سم٘مىلقم  ،ام٧م فمؾ رحمل، وضمٕمؾ اًمىلذل واًمّمىلٖم٤مر قمىلغم ُمىلـ ظمىل٤مًمػ أُمىلري

وُم٤ميمىلىلدت أٟمتٝمىلىلل ُمىلىلـ  ىلىلذه اعمققمٔمىلىل٦م ُمىلىلع ذاك اًمرضمىلىلؾ اًمٗم٤موىلىلؾ طمتىلىلك سمىلىل٤مدر  شٝمؿومٝمىلىلق ُمىلىلٜم

٤م، ومِمىلىلٙمرت ًمىلىلف ذًمىلىلؽ وًمٙمىلىلـ سم٘مىلىلدر ُمىلىل٤مهين  وطمىلىلؾ اًمٕم٘مىلىلدة ُمىلىلـ رىمٌتىلىلف ورُمىلىلك هبىلىل٤م أرًوىلىل

و ٜمىلىل٤م –ؾمىلىلتج٤مسمتف اًمٗمٕمٚمٞمىلىل٦م عمىلىلققمٔمتل ؾمىلىل٤مءين سمٕمىلىلد ذًمىلىلؽ شمٕمٚمٞمٚمىلىلف ًمقوىلىلٕمف هلىلىلذه اًمٕم٘مىلىلدة ا

جٚمٞمىلز يٜمٔمىلرون إمم ىم٤مل: أٟم٤م إٟمام ومٕمٚم٧م ذًمؽ ٕن أ ؾ  ذه اًمٌاد يٕمٜمىلل اإلٟم -اًمِم٤م د

يْمىلىلٕمقن  لم أهنىلىلؿ ٓٞملم ٟمٔمىلىلرة سمٖمىلىلض وطم٘مىلىلد، وُمىلىلـ ؿمىلىلٕم٤مر اًمٗمٚمًىلىلٓمٞمٜمٞمإظمقاٟمٜمىلىل٤م اًمٗمٚمًىلىلٓمٞمٜم

اًمٕم٘مىلىلدة سمىلىلؾ يٗمٙمىلىلقن اًمىلىلزر إقمىلىلغم ورسمىلىلام إدٟمىلىلك ىمٚمىلىلٞماً سمحٞمىلىل٨م ئمٝمىلىلر رء ُمىلىلـ اًمٕمٜمىلىلؼ، 

ٜمل  ٜمىلىلىلىل٤مك ويٜمٔمىلىلىلىلر ومٚمىلىلىلىلام يمىلىلىلىل٤من اإلٟمجٚمٞمىلىلىلىلز يٜمٔمىلىلىلىلرون إمم  ىلىلىلىلذا ااىلىلىلىلٜمس ُمىلىلىلىلـ  ٙمىلىلىلىلذا طمىلىلىلىلدصم

يٜمٔمىلر إًمٞمٜمىل٤م  ىل١مٓء شمٚمىلؽ اًمٜمٔمىلرة  حـ طمتىلك ٓطمت٘مىل٤مر ىمىل٤مل صىل٤مطمٌل: ومىلٜمااعمًٚمٛملم ٟمٔمرة 

يمىلىلىلام -ٟمٗمًىلىلىلٝم٤م ووىلىلىلٕمٜم٤م اًمٕم٘مىلىلىلدة  ىلىلىلذه، ىمٚمىلىلىل٧م ًمىلىلىلف آؾمىلىلىلًٗم٤م: ًمٞمتىلىلىلؽ مل شمىلىلىلتٙمٚمؿ، ٕن  ىلىلىلذا قمىلىلىلذٌر 

أىمىلىلىلٌح ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلذٟم٥م، أٟمىلىلىل٧م هتىلىلىلتؿ سمٜمٔمىلىلىلرة اًمٙمٗمىلىلىل٤مر إمم إظمقاٟمىلىلىلؽ اعمًىلىلىلٚمٛملم ٟمٔمىلىلىلرة   -ي٘مىلىلىل٤مل

ًمئؽ شمٚمىلؽ اًمٜمٔمىلرة ويٜمٔمر إًمٞمؽ أ طمت٘م٤مر، ومتتج٤موب أٟم٧م ُمع  ذه اًمٜمٔمرة، وشمريد أن ٓا

لم اإليىلىلىلامن واًمتقطمٞمىلىلىلد، ويٗمىلىلىلرق سمٞمٜمىلىلىلؽ وسمىلىلىللم ٞم٤م، وجيٛمىلىلىلع سمٞمٜمىلىلىلؽ وسمىلىلىللم اًمٗمٚمًىلىلىلٓمٞمٜمٟمٗمًىلىلىلٝم

 اإلٟمجٚمٞمز اًمذيـ شمًٙمـ أٟم٧م سملم فمٝمراٟمٞمٝمؿ اًمٙمٗمر واًمنمك واًمْمال.

 ذه ىمّم٦م ُمـ ىمّمص يمثػمة شمدل قمغم أن اًمٌٞمئ٦م هل٤م شم٠مصمػم ٤م و ذا فم٤م ر ضمًدا ضمًدا، 

٤م -يمىلىلىلام ٟمىلىلىلرايمؿ واحلٛمىلىلىلدهلل-طمتىلىلىلك أن سمٕمىلىلىلض أ ىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمىلىلىلٌاد ٟمجىلىلىلد ؿ  سم٠مزيىلىلىل٤مء  نٞمًٕمىلىلىل

قمرسمٞم٦م إؾماُمٞم٦م، وم٢مذا ُم٤مؾم٤مومر سمٕمْمٝمؿ إمم شمٚمؽ اًمٌاد اًمٖمرسمٞم٦م شمٖمػمت ؿمخّمىلٞمتف شمٖمىلػًما 

ضمذرًي٤م، رومع اًمٕمامُم٦م  ذه ورومع اًم٘مٚمٜمًقة وًمٌس اا٤ميمٞم٧م واًمٌٜمٓمٚمقن وقم٘مىلد اًمٕم٘مىلدة 

 يٕمتىلىلز سمديٜمىلىلف، وٓ وصىلىل٤مر إٟمًىلىل٤مًٟم٤م يم٠مٟمىلىلف همىلىلػم ُمًىلىلٚمؿ،  ىلىلذا يىلىلدل قمىلىلغم أىمىلىلؾ إطمىلىلقال أٟمىلىلف ٓ

جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ إذن أن يتِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ  هتؿ، ومايٕمتز سم٤مًمت٤مزم سم٘مقُمف سمٕم٤مدا

يًىلتٓمٞمع أن يىلىلتخٚمص  أن اًمىلذي يٕمىلٞمش ذم سمىلاد اًمٙمٗمىلىل٤مر وًمىلق يمىل٤من ُمىلـ ىمٌىلىلؾ يمىل٤مومًرا أٟمىلف ٓ
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٤م وأن يًىلىلىلىل٤مومر إمم سمىلىلىلىلاد اصمىلىلىلىل٤مر شمٚمىلىلىلىلؽ اًمٌٞمئىلىلىلىل٦م اًمٓم٤محلىلىلىلىل٦م إٓ سمىلىلىلىل٠من يٜمخٚمىلىلىلىلع ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م آُمىلىلىلىلـ  ٟمخاقًمىلىلىلىل

شمتىلقمم ىمىلٌض روح  اعمًٚمٛملم، ًمذًمؽ ىمد ضمىل٤مء ذم اًم٘مىلرآن اًمٙمىلريؿ أن اعمائٙمىل٦م طمٞمىلٜمام

ـْ َأْرُض اهللَِّ ﴿اًمٙم٤مومر اًمذي مل هي٤مضمر إمم سماد اإلؾمام و مل ي١مُمـ سم٤مإلؾمام: َأمَلْ شَمُٙم

٤م ٤مضِمُروا ومِٞمَٝمىلىل َٕم٦ًم وَمُتَٝمىلىل
ُمىلىلـ ىمىلىلديؿ اًمزُمىلىل٤من  ٕمىلىل٦مومىلىل٤مهلجرة ؾمىلىلٜم٦م ُمتٌ [33]سااو ة النسااا:  ي  ﴾َواؾِمىلىل

واًمن ذم ذًمىلؽ أن يىلتٛمٙمـ اعمًىلٚمؿ ُمىلـ اعمح٤مومٔمىل٦م قمىلغم ديٜمىلف، وُمىلـ اخلٓمىل٠م اًمٗمىل٤مطمش 

ًدا ضمًدا ضمًدا اًمٞمقم أن يًٛمل اعمًٚمٛمقن سمٕمض اعمًٚمٛملم اًمذيـ ي٤ًمومرون ُمـ سماد ضم

اإلؾمىلىلام إمم سمىلىلاد آظمىلىلرى ًمٞمًىلىل٧م دوًمىلىل٦م إؾمىلىلاُمٞم٦م وٓسمىلىلاد إؾمىلىلاُمٞم٦م يم٠مُمريٙمىلىل٤م ومٞمًىلىلٛمقن 

أٟمٗمًٝمؿ سم٤معمٝم٤مضمريـ و ذا ىمٚم٥م ًمٚمح٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م، وم٤معمٝم٤مضمر أوًٓ إٟمام  ق يمام ىمىل٤مل 

اعمٝمىل٤مضمر  شهنىلك اهلل قمٜمىلف ُمىلـ  جىلر ُمىل٤م»قمٚمٞمف اًمًام ذم سمٕمىلض إطم٤مديىل٨م اًمّمىلحٞمح٦م: 

أىمىلىلىلقل هيىلىلىل٤مضمرون ُمىلىلىلـ سمىلىلىلاد  ُمىلىلىلـ  جىلىلىلر ُمىلىلىل٤مهنك اهلل قمٜمىلىلىلف، و ىلىلىل١مٓء اًمىلىلىلذيـ يًىلىلىل٤مومرون وٓ

اإلؾمىلىلام إمم سمىلىلاد اًمٙمٗمىلىل٤مر صىلىلٜمٕمقا قمٙمىلىلس اًمنمىلىلع، اًمنمىلىلع يمىلىلام ىمٚمٜمىلىل٤م ذم  ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م 

ٟم٘مٚمٌىلىل٧م ُمىلىلع إؾمىلىلػ ٤موم إٟمىلىلام يىلىل٠مُمر اًمٙمٗمىلىل٤مر أن هيىلىل٤مضمروا ُمىلىلـ سماد ىلىلؿ إمم سمىلىلاد اإلؾمىلىلام،

حل٘مٞم٘مىلىل٦م قمىلىلغم سمٕمىلىلض اعمًىلىلٚمٛملم ومًىلىلٛمقا ؾمىلىلٗمر ؿ ُمىلىلـ سمىلىلاد اإلؾمىلىلام إمم اًمِمىلىلديد  ىلىلذه ا

سمىلاد اًمٙمٗمىلر سمىلىل٤مهلجرة، واهلجىلرة إٟمىلام شمٙمىلىلقن ُمىلـ سمىلاد اًمٙمٗمىلىلر إمم سمىلاد اإلؾمىلىلام أو ذم 

سمٕمض إطمٞم٤من شمٙمقن اهلجرة ُمـ سماد اًمٙمٗمر إمم سمٚمد آظمر يم٤مومر ًمٙمىلـ احلريىل٦م اًمديٜمٞمىل٦م 

وًمىلىلذًمؽ ومٛمىلىلـ  -هلل ٛمىلىلدواحل– ٜمىلىل٤مك ظمىلىلػم ُمىلىلـ ذاك، أُمىلىل٤م وسمىلىلاد اإلؾمىلىلام أن ُمقضمىلىلقدة 

٤م ومٕمٚمٞمىلىلىلىلىلىلف أن هيجىلىلىلىلىلىلر وـمٜمىلىلىلىلىلىلف اًمٙمىلىلىلىلىلىل٤مومر وهيىلىلىلىلىلىل٤مضمر إمم وـمٜمىلىلىلىلىلىلف  يمىلىلىلىلىلىل٤من إؾمىلىلىلىلىلىلاُمف إؾمىلىلىلىلىلىلاًُم٤م طمً٘مىلىلىلىلىلىل

شمٕمّم٥م سملم اعمًٚمٛملم وشمىل٠مىمٚمؿ  اعمًٚمؿ،ٕن وـمـ اعمًٚمؿ  ل يمؾ سماد اإلؾمام وٓ

سم٢مىمٚمٞمؿ ظم٤مص، ومٗمل أي سمٚمد طمؾ اعمًٚمؿ ومٝمق سمٚمىلده وسمىلذًمؽ مىل٤مومظ قمىلغم إؾمىلاُمف ُمىلـ 

يٜمٛمٞمىلف ويٖمذيىلف ويىلتٛمٙمـ ُمىلـ أن يىلر  ٟمٗمًىلف  ضمٝم٦م اًمذي أؾمٚمؿ طمديث٤ًم وُمـ ضمٝم٦م أظمرى

وذويىلىلف سمىلىل٤مٕظماق اإلؾمىلىلاُمٞم٦م إظمىلىلرى، ٟمحىلىلـ ـم٤معمىلىل٤م شمٙمٚمٛمٜمىلىل٤م سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ًمٚمىلىلذيـ ي٘مٞمٛمىلىلقن 

يًىلىلىلٕمٝمؿ أن يتٕمٚمٛمىلىلىلقا  ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمٛملم ذم سمىلىلىلاد اًمٙمٗمىلىلىلر ُمىلىلىلـ أيىلىلىلـ يتٕمٚمٛمىلىلىلقن اإلؾمىلىلىلام؟ ٓ
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اإلؾمىلىلىلام وأطمٙم٤مُمىلىلىلف يمٞمىلىلىلػ خيىلىلىل٤مًمط ويٕم٤مُمىلىلىلؾ زوضمتىلىلىلف ويٕم٤مُمىلىلىلؾ أوٓده ويٕم٤مُمىلىلىلؾ ضمػماٟمىلىلىلف 

 ٤مً يٛمٙمٜمىلف ذًمىلؽ إٓ سمىل٤مهلجرة ًمىلذًمؽ أُمىلر اًمنمىلع يمت٤مسمىل ىمٌىلؾ يمىلؾ رء، ٓ ويّمحح قم٘مٞمدة

 هبجر اعمًٚمؿ ًمٌاد اًمٙمٗمر إمم سماد اإلؾمام. وؾمٜم٦مً 

 قمٜمدي ضمقاسًم٤م قمـ  ذا اًم١ًمال.   ذا ُم٤م

 (01:58:26( /32أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 ًتفسقات يف أب٘اب 

 اه٘ال١ ٗاهربا١
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 اضتغابٞ ٗضب املػسكني

 

 ٝمؿ؟ٌَّ ًُ  ؾ جيقز اؾمتٖم٤مسم٦م اًمٙم٤مومر واعمنمك، و ؾ جيقز أن ٟمَ  ١مال:اًمً

جيقز يمؾ ذًمؽ؛ ٕن اًمٙم٤مومر ٓ طمرُم٦م ًمف إٓ إذا يمىل٤من يؽمشمىل٥م قمىلغم ذًمىلؽ  ااقاب:

ُمٗمًدة، ومٛمثاً: إذا يم٤من ي٥ًم اًمٙم٤مومر ذم وضمٝمىلف، أو سم٘مٗمىل٤مه ومٞمٌٚمٖمىلف ذًمىلؽ، ومىلرسمام يًىل٥م 

 ًمٚمٛمنمك.اعمًٚمؿ وي٥ًم ديٜمف وٟمٌٞمف إًمخ، ومٕمٜمد ذًمؽ مرم ؾم٥م اعمًٚمؿ 

 : .. ( 29: 42/   1) اهلدى والنور /



  ببوا  الوءا  والربا متفرقات يف --------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

57 

 

 اهدعا١ عوٟ اهلفاز

 ىلىلىلؾ جيىلىلىلقز سمٕمىلىلىلد دقمىلىلىل٤مء ىمٜمىلىلىلقت اًمىلىلىلقشمر اًمىلىلىلدقم٤مء ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم واًمىلىلىلدقم٤مء قمىلىلىلغم  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 اًمٙمٗم٤مر؟

وسمدا ًمف أن ي٘مٜم٧م ذم دقم٤مء ىمٜمقت اًمقشمر، يٛمٙمىلـ  ,ًمق يم٤من ي٘مٜم٧م ذم صاشمف اًمِمٞمخ:

٤مين ُمىلـ رُمْمىل٤من، ٕٟمىلف أن يتًىل٤مُمح سمىلف، وسمخ٤مصىل٦م إذا يمىل٤من ىمٜمىلقت اًمىلقشمر ذم اًمٜمّمىلػ اًمثىل

ذم رواي٤مت صم٤مسمت٦م قمـ اًمًىلٚمػ أهنىلؿ يمىل٤مٟمقا يٚمٕمٜمىلقن اًمٙمٗمىل٤مر ويىلدقمقن قمٚمىلٞمٝمؿ ذم ىمٜمىلقت 

اًمىلىلقشمر سم٤مًمٜمّمىلىلػ اًمثىلىل٤مين ُمىلىلـ رُمْمىلىل٤من، ًمٙمىلىلٜمٝمؿ ُمىلىل٤م يمىلىل٤مٟمقا ًمٞمٕمروىلىلقا قمىلىلـ اًم٘مٜمىلىلقت سم٤مًمىلىلدقم٤مء 

شمرك اًم٘مٜمقت ذم اًمّمٚمقات  ااقاب:قمغم اًمٙمٗم٤مر ذم اًمّمٚمقات اخلٛمس، ومخاص٦م 

ؾ  ذا اًمدقم٤مء إمم ىمٜمقت اًمقشمر،  ذا ىمٚم٥م ًمٚمًٜم٦م. اخلٛمس واًمدقم٤مء قمغم اًمٙمٗم٤مر، وٟم٘م

 واوح.

 : .. (45: 28/   59) اهلدى والنور /  
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 حلٍ األكى ًّ طعاَ أٓى اهلتاب 

 يف أعٚادٍٓ

ٞمىل٦م، ـمٕمىل٤مم أ ىلؾ اًمٙمتىل٤مب، ومىل٢مذا  ُمداظمٚم٦م: ـمٕم٤مم أ ؾ اًمٙمت٤مب طمؾ ًمٜم٤م،... رء احِلٚمِّ

٤مب ذات ـم٘مىلىلقس يمىلىل٤من قمٚمٛمىلىل٧م أن ـمٕمىلىل٤مم أ ىلىلؾ اًمٙمتىلىل٤مب أو وضمٌىلىل٦م ُمٕمٞمٜمىلىل٦م قمٜمىلىلد أ ىلىلؾ اًمٙمتىلىل

ديٜمٞمىلىل٦م، ُمثىلىلؾ اًمٙمريًىلىلامس و... أؿمىلىلٞم٤مء، ذم  ىلىلذا اًمٞمىلىلقم إذا يمىلىل٤من قمٚمٛمىلىل٧م أن إيمٚمىلىل٦م  ىلىلذه 

 م٧م ًمٚمٛمٜم٤مؾم٦ٌم  ذه،  ؾ اًمقضم٦ٌم  ذه جيقز ًمٜم٤م أن ٟم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م أم ٓ؟

 ٓ. اًمِمٞمخ:

 ُم٤م ٟم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م: 

ٓ، وٓ جيىلىلقز شم٠ميٞمىلىلد اًمٙمٗمىلىل٤مر قمىلىلغم قمىلىل٤مداهتؿ اًمديٜمٞمىلىل٦م ُمٝمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م أؿمىلىلٙم٤مهل٤م  اًمِمىلىلٞمخ:

٤م، ـمٕم٤مُمىلىل٤ًم، ًم٤ٌمؾمىلىل٤ًم، شمٕمٞمٞمىلىلدًا، يمىلىلؾ  ىلىلذا ٓ يٜمٌٖمىلىلل وٓ جيىلىلقز، ـمٕمىلىل٤مم اًمىلىلذيـ أوشمىلىلقا وصىلىلقر 

 اًمٙمت٤مب يٕمٜمل: إيمؾ اعمٕمت٤مد، إذا يم٤من ذسمٞمح٦م طمؾ وإٓ وما.

 : .. ( 21: 55/   95) اهلدى والنور /  
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 ًعاًوٞ حمطين اهِصاز٠ باحلطِٟ

قمىلىلقن   ٜمىلىل٤مك سمٕمىلىلض اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٤مت ممىلىلـ جي٤مورٟمٜمىلىل٤م، ويقدوٟمٜمىلىل٤م وي٘مىلىلدُمقن ًمٜمىلىل٤م اًمًىلىل٤مئؾ:

وٓ أسمىلىل٤مًمغ إذا ىمٚمىلىل٧م سمىلىل٠مهنـ يٕمىلىلرومـ سمحًىلىلـ ظمٚم٘مٝمىلىلـ وُمٙمىلىل٤مرم أظماىمٝمىلىلـ أيمثىلىلر ُمىلىلـ سمٕمىلىلض 

اعمًىلىلىلىلىلىلىلٚمامت اعمّمىلىلىلىلىلىلىلٚمٞم٤مت وي٘مقُمىلىلىلىلىلىلىلقن قمىلىلىلىلىلىلىلغم ظمىلىلىلىلىلىلىلدُمتٜم٤م وٓ يتىلىلىلىلىلىلىلدظمٚمقن سمىلىلىلىلىلىلىل٠مُمقر ديٜمٜمىلىلىلىلىلىلىل٤م، 

ومؽمُمقٟمٜمىلىل٤م ُمثىلىلؾ ُمىلىل٤م مؽمُمىلىلقن را ٌىلىل٤مهتـ ـمٌٕمىلىل٤ًم  ىلىلذا رأهيىلىلؿ ومٞمٜمىلىل٤م،  ىلىلؾ  ٜمىلىل٤مك ُمىلىل٤مٟمع ُمىلىلـ 

 ُمٕم٤مُمٚمتٝمـ سم٤محلًٜمك، وضمزايمؿ اهلل ظمػما؟

ٟمع ُمىلىلىلـ ُمٕم٤مُمٚمىلىلىل٦م أ ىلىلىلؾ اًمٙمتىلىلىل٤مب اًمىلىلىلذيـ يٕمٞمِمىلىلىلقن ُمٕمٜمىلىلىل٤م وسمىلىلىللم فمٝمراٟمٞمٜمىلىلىل٤م ٓ ُمىلىلىل٤م اًمِمىلىلىلٞمخ:

ممىل٤م خيٗمىلك قمىلغم يمثىلػم  -سمنمط أن ٓ ٟمخ٤مًمػ ذيٕم٦م رسمٜم٤م ُمىلـ أضمٚمٝمىلؿ، ُمىلـ ذًمىلؽ ُمىلثاً 

ومىلىلا جيىلىلقز  -ُمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛملم أو اعمًىلىلٚمامت اًمىلىلذيـ جيىلىل٤موروهنؿ ُمثىلىلؾ  ىلىل١مٓء اًمٜمّمىلىل٤مرى

ٓء هلىلىلىلىل١مٓء اعمًىلىلىلىلٚمٛملم سمحٙمىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىلٌؼ ُمىلىلىلىلـ اًمثٜمىلىلىلىل٤مء قمىلىلىلىلغم ُمٕمىلىلىلىل٤مُمٚمتٝمؿ ٓ جيىلىلىلىلقز هلىلىلىلىل١م

اعمًىلىلىلٚمٛملم ُم٘م٤مسمىلىلىلؾ ذًمىلىلىلؽ خمىلىلىل٤مًمٓمتٝمؿ ذم أقمٞمىلىلىل٤مد ؿ، وهتٜمئىلىلىلتٝمؿ سم٠مقمٞمىلىلىل٤مد ؿ وُمٌىلىلىل٤مدرهتؿ 

ـِ َومَلْ ﴿سمًىلاُمٜم٤م اإلؾمىلاُمل اًمًىلام،  ي ٤مشمُِٚمقيُمْؿ ذِم اًمىلىلدِّ ـَ مَلْ ُي٘مىَل ِذي ـِ اًمَّىل ٤ميُمُؿ اهللُ قمىَل َٓ َيٜمْٝمىَل

ٞمِْٝمْؿ إِنَّ اهللَ ُٓمقا إًَِمىلىلىلىل
ىلىلىلىل ًِ وُ ْؿ َوشُمْ٘م ؼَمر ٤مِريُمْؿ َأْن شَمىلىلىلىل ـْ ِدَيىلىلىلىل

قيُمْؿ ُِمىلىلىلىل ِرضُمىلىلىلىل ٓمِلمَ خُيْ ىلىلىلىل ًِ ٥مر اعمُْ٘م
 ﴾ ُمِىلىلىلىل

م إًمٞمٝمؿ، واًم٘مًط دَّ ٘مَ ،  ذا اًمٜمص سيح ذم اًم٘مرآن، ًمٙمـ  ذا اًمؼم اًمذي يُ [3الممتحن :]

ٓ ي٘مىلؽمن ُمٕمىلف خم٤مًمٗمىل٦م ُمىلـ اعمًىلٚمؿ ًمديٜمىلف ُمىلثاً: ىمىلد أواًمٕمدل اًمذي يٕم٤مُمٚمقن سمىلف جيىل٥م 

شمىلىلدظمؾ اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٦م سمٞمىلىل٧م اعمًىلىلٚمٛم٦م و ىلىلل ذم سمٞمتٝمىلىل٤م ُمتٕمريىلىل٦م ٕٟمىلىلف ٓ يقضمىلىلد رضمىلىلؾ همريىلىل٥م 

ومتٔمٝمىلىلىلر  ىلىلىلذه اعمًىلىلىلٚمٛم٦م أُمىلىلىل٤مم اًمٜمٍمىلىلىلاٟمٞم٦م يمىلىلىلام شمٔمٝمىلىلىلر أُمىلىلىل٤مم حم٤مرُمٝمىلىلىل٤م أُمىلىلىل٤مم أظمتٝمىلىلىل٤م قمٜمٝمىلىلىل٤م، 

وأسمٞمٝمىلىل٤م وأظمٞمٝمىلىل٤م أي سم٤مديىلىل٦م اًمىلىلذراقملم ُمٙمِمىلىلقوم٦م اًمًىلىل٤مىملم  ىلىلذا ٓ جيىلىلقز ذم اإلؾمىلىلام ٕن 
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 ىلىلذه اعمىلىلرأة اًمٙمىلىل٤مومرة يم٤مًمرضمىلىلؾ اًمٙمىلىل٤مومر أو اعمًىلىلٚمؿ سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ًمٚمٛمىلىلرأة اعمًىلىلٚمٛم٦م، وقمىلىلقرة 

٤م سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمرضمىلىلىلؾ اعمًىلىلىلٚمؿ، يمٚمٝمىلىلىل٤م اعمىلىلىلرأة اعمًىلىلىلٚمٛم٦م سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمٛمىلىلىلرأة اًمٙمىلىلىل٤مومرة يمٕمقرهتىلىلىل

قمىلىلىلقرة إٓ اًمقضمىلىلىلف واًمٙمٗمىلىلىللم و ىلىلىلذا أُمىلىلىلر يٖمٗمىلىلىلؾ قمٜمىلىلىلف يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمامت اًمّمىلىلىل٤محل٤مت 

اًمٓمٞمٌىلىل٤مت واًم٘م٤مٟمتىلىل٤مت واعمّمىلىلٚمٞم٤مت، ومىلىلا جيىلىلقز هلىلىلـ أن يٕمىلىل٤مُمٚمـ  ىلىلذه اًمٙمت٤مسمٞمىلىل٤مت وأن 

ئمٝمرن أُم٤مُمٝمـ يمام ئمٝمرن أُم٤مم أظمىلقاهتـ اعمًىلٚمامت، ومٛمثىلؾ  ىلذا احلٙمىلؿ جيىل٥م أن 

  يم٤من اًمقاضم٥م آسمتٕم٤مد قمٜمٝمؿ، ٟمٕمؿ.يراقمك ذم ُمٕم٤مُمٚمتٝمـ وإٓ

 : .. ( 30: 25/ 97) اهلدى والنور /
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 حفس قب٘ز هوِصاز٠

 

 : ]طمٙمؿ طمٗمر ىمٌقر ًمٚمٜمّم٤مرى[؟اًم٤ًمئؾ

ىلىلىل سمَ  ىلىلىلق ُمٙمٚمىلىلىلػ ذقمىلىلىل٤ًم أٟمىلىلىلف إذا ُمىلىلىلر سمٛم٘مىلىلىل٤مسمر اًمٜمّمىلىلىل٤مرى أن ي٘مىلىلىلقل أُ  يمؿ سم٤مًمٜمىلىلىل٤مر ومٙمٞمىلىلىلػ نمِّ

 مٗمر هلؿ طمٗمرة اًمٜم٤مر .

 ( 00: 38: 46/  130) اهلدى والنور / 
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 ٌ  بني ًاابس املطوٌني ٗاهِصاز٠حلٍ اجل

ُمر سمٛم٘مؼمة اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل أٟم٤م سمٕمٞمىلد قمٝمىلد سم٤محلىلدي٨م  ىلق  ¢... أن اًمٜمٌل  اًمِمٞمخ:

ُمىلىلذيمقر ذم أطمٙمىلىل٤مم ااٜمىلىل٤مئز إٟمىلىلف يمىلىلؿ ومىلىل٤مت  ىلىل١مٓء ُمىلىلـ ذ وأدريمىلىلقا اخلىلىلػم، صمىلىلؿ سمٛم٘مىلىلؼمة 

 اًمٙمٗم٤مر وم٘م٤مل: يمؿ وم٤مهتؿ ُمـ اخلػم ًمقاؾمتج٤مسمقا ًمدقمقة اإلؾمام..

 ... ُمداظمٚم٦م:

وًمىلىلىلىلذًمؽ اًمىلىلىلىلذيـ يدٟمىلىلىلىلدٟمقن طمقًمىلىلىلىلف ااٛمىلىلىلىلع سمىلىلىلىللم ُم٘مىلىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلىلٚمٛملم  يمٗمىلىلىلىل٤مر، اًمِمىلىلىلىلٞمخ:

ٚم٘مْمٞم٦م ٟمٔمرة اضمتامقمٞمىل٦م، ٟمٔمىلرة ُمدٟمٞمىل٦م، وٓ يٜمٔمىلرون إًمٞمٝمىل٤م ٟمٔمىلرة ًمواًمٙمٗم٤مر، ىمد يٜمٔمرون 

ديٜمٞمىلىلىل٦م إـماىمىلىلىل٤مَ ً وُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا اعمٜمٓمٚمىلىلىلؼ دمىلىلىلد اعم٘مىلىلىل٤مسمر اًمٞمىلىلىلقم ُم٘مىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلٚمٛملم ... سمٕمىلىلىلض 

ْمىلىلىلىلىلىل٤مر احلٙمىلىلىلىلىلىل٤مم سمىلىلىلىلىلىلٌٕمض سمىلىلىلىلىلىلاد اإلؾمىلىلىلىلىلىلام أن مٞمٓمق ىلىلىلىلىلىل٤م سم٤مٕؿمىلىلىلىلىلىلج٤مر اًم٤ٌمؾمىلىلىلىلىلىل٘م٤مت، واخل

ااٛمٞمٚمىلىل٦م، سمحٞمىلىل٨م إٟمىلىلف ٓ شم٘مىلىلع أقمىلىللم اعمىلىل٤مرة قمىلىلغم ُمىلىل٤م يٙمىلىلرب طمٞمىلىل٤مهتؿ ُمىلىلـ ٟمٔمىلىلر ؿ إًمٞمٝمىلىل٤م، 

ومٝمذا ـمٌٕم٤ًم ... يٜم٤مذم م٤مُم٤ًم اًمٖم٤مي٦م اًمتل ُمـ أضمٚمٝم٤م أذن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًىلام ... ـمٌٕمىل٤ًم 

يمٜمىل٧م هنٞمىلتٙمؿ قمىلـ زيىل٤مرة اًم٘مٌىلقر »٘مٌىلقر سمٕمىلد أن يمىل٤من هنىل٤م ؿ قمٜمٝمىل٤م، اًمًمٚمٛمًٚمٛملم سمزيىل٤مرة 

 .شؿ أظمرةأٓ ومزورو ٤م وم٢مهن٤م شمذيمريم

ومىلىل٤مٔن زيىلىل٤مرة اًم٘مٌىلىلقر يمىلىل٤مدت شمّمىلىلٌح ٟمًىلىلٞم٤ًم ُمٜمًىلىلٞم٤ًم، وذًمىلىلؽ ًمٙمثىلىلرة اخلٓمىلىلقات اعمدٟمٞمىلىل٦م 

اًمتىلىلل خيٓمقهنىلىل٤م ذم ؾمىلىلٌٞمؾ إظمىلىلراج اعم٘مىلىلؼمة ُمىلىلـ اعمديٜمىلىل٦م إمم ظم٤مرضمٝمىلىل٤م، ومىلىل٤م ًمىلىلكم سمٞمىلىلزور 

اعم٘مىلىلىلؼمة ؾمىلىلىلقل يريمىلىلىل٥م ؾمىلىلىلٞم٤مرة ظم٤مصىلىلىل٦م يًىلىلىلت٠مضمر ٤م، يىلىلىلروح يىلىلىلزور إُمىلىلىلقات، ُمىلىلىل٤م يٗمٕمىلىلىلؾ 

يمٚمىلىلام ُمىلىلر هبىلىل٤م يتٙمٚمٛمىلىلقا قمٚمٞمٝمىلىل٤م، يؽممحىلىلقا  فمٝمىلىلراٟمٞمتٝمؿذًمىلىلؽ، أُمىلىل٤م عمىلىل٤م شمٙمىلىلقن اعم٘مىلىلؼمة سمىلىللم 

قمغم ُمـ ومٞمٝم٤م، يتذيمروا أىمقاُمٝمؿ يمٞمػ يم٤مٟمقا يمٞمػ ص٤مروا؟ ومٝمذه اعمٕم٤مين اإلؾماُمٞم٦م 
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واًمؽمسمقيىلىل٦م ُمىلىل٤م سمٞمٗمٙمىلىلر  ىلىل١مٓء هبىلىل٤م؛ ًمىلىلذًمؽ يريىلىلدوا يٓمٛمًىلىلقا ُمٕم٤معمٝمىلىل٤م ُمىلىل٤م اؾمىلىلتٓم٤مقمقا إمم 

ذًمىلىلىلىلؽ ؾمىلىلىلىلٌٞماً، ومٛمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذا اعمٜمٓمٚمىلىلىلىلؼ يىلىلىلىل٠ميت ُمقوىلىلىلىلقع شمقطمٞمىلىلىلىلد ُم٘مىلىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلىلٚمٛملم، همىلىلىلىلػم 

 جُيٕمٚمقن ذم ُمٙم٤من واطمد واخلروج سم٤معم٘مؼمة ظم٤مرج اعمديٜم٦م.اعمًٚمٛملم 

 ( 00: 52: 52/ 149) اهلدى والنور /
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 اتباع دِا٢ص أٓى اهلتاب

ؾمىلىل١مال آظمىلىلر يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخٜم٤م ؾمىلىل١مال سمًىلىلٞمط: سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ٕ ىلىلؾ اًمٙمتىلىل٤مب اًمٞمىلىلقم،  ىلىلؾ  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 جيقز اشم٤ٌمع ضمٜم٤مئز ؿ؟

 ُمثؾ إب اًمٞمقم جيقز؟ ااقاب:

جيقز، ًمٙمـ أطمد اإلظمقان ىمرأ ذم يمت٤مب ًمٕمٌد  ٟمٕمؿ، وٟمحـ ٟمٕمرل أٟمف ٓ ُمداظمٚم٦م:

اًمرمحـ قمٌد اخل٤مًمؼ ي٘مقل: جيقز اشم٤ٌمع ضمٜم٤مئز ؿ، سمس ي٠ًمل  ق:  ىلؾ جيىلقز يٕمٜمىلل: 

 ىلىلؾ  ىلىلذا اًمٙمىلىلام صىلىلحٞمح؟ وم٘مٚمىلىل٧م: ًمىلىلف إن ؿمىلىل٤مء اهلل اًمٚمٞمٚمىلىل٦م أامىلىلدث ُمىلىلع اًمِمىلىلٞمخ أؾمىلىل٠مل 

 اًمِمٞمخ أؾم٠مًمؽ إي٤مه، وم٠مٟم٤م اؾمتجد ًمٌمء ضمديد ُم٤م أقمٚمؿ؟

٘م٦م طمٌٞم٧م أن أرُمل قمّمقروملم سمحجر واطمد، أٟم٤م أضمٌتؽ سمس أضمٌتؽ سمٓمري اًمِمٞمخ:

 سمس سمٞمٔمٝمر ُم٤م ىمدرت ارُمل اًمرُمل وٓ ذم قمّمٗمقر واطمد.

 ُمثؾ همػم اًمٞمقم؟ ٕٟمؽ أٟم٧م. ااقاب:ًمؽ ذم  ىمٚم٧م

 ... ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٧م ؾم٠مًم٧م اًمٞمقم. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ضمٌتؽ ُمثؾ ىمٌؾ اًمٞمقم ُم٤مذا يم٤من احلٙمؿ اإلؾماُمل ىمٌؾ اًمٞمقم؟أوأٟم٤م  اًمِمٞمخ:

 طمدود ُم٤م أقمٚمؿ أٟمف ُم٤م جيقز.ذم  ُمداظمٚم٦م:



  ببوا  الوءا  والربا متفرقات يف --------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

00 

 إذًا: قمروم٧م وم٤مًمزم وىمػ قمٜمدُم٤م شمٕمٚمؿ. اًمِمٞمخ:

 اهلل جيزيؽ اخلػم ي٤م ؿمٞمخ. ُمداظمٚم٦م:

ٕٟمىلف ٟمحىلـ ُمىلىل٤م جيىلقز ٟمتٌىلع ضمٜمىلىل٤مئز اعمٌتدقمىل٦م ُمىلـ اعمًىلىلٚمٛملم، ومْمىلاً أٟمىلف ٟمتٌىلىلع  اًمِمىلٞمخ:

ضمٜمىلىلىل٤مئز اًمٙمىلىلىل٤مومريـ، ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلذه اًمًٞم٤مؾمىلىلىل٦م  ٙمىلىلىلذا شمٕمٛمىلىلىلؾ سم٠مصىلىلىلح٤مهب٤م، امٛمٚمٝمىلىلىلؿ قمىلىلىلغم أن 

 ٦م.يٖمػموا أطمٙم٤مم اًمنميٕم

 ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل. ُمداظمٚم٦م:

 اهلل اعمًتٕم٤من. اًمِمٞمخ:

 (  00: 52: 22/ 202) اهلدى والنور / 
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 ُصساُٚٞ حاًى فأّٙ تدفّ

رضمؾ ُمًىلٚمؿ شمىلزوج سمىل٤مُمرأة ٟمٍمىلاٟمٞم٦م، صمىلؿ محٚمىل٧م ُمٜمىلف ويمىل٤من اًمٓمٗمىلؾ أقمت٘مىلد  اعمٚم٘مل:

 ذم اًمِمٝمر اًم٤ًمدس، صمؿ شمقومٞم٧م وم٠ميـ شمدومـ؟

 وم٠ميـ شمدومـ؟ اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. اعمٚم٘مل:

 هآ ًمِمٞمخ:ا

  ؾ ذم ُم٘مؼمة اعمًٚمٛملم أم اًمٜمّم٤مرى أم؟ اعمٚم٘مل:

 .أيقه اًمِمٞمخ:

 وأيـ شمقضمف، ويمٞمػ يقضمف ااٜملم. اعمٚم٘مل:

شمدومـ ذم ُم٘مىل٤مسمر اًمٙمىل٤مومريـ اًمٜمّمىل٤مرى، وٓ شمىلدومـ ذم ُم٘مىل٤مسمر اعمًىلٚمٛملم مل؟  اًمِمٞمخ:

 ٕن ااٜملم مل دمر قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م سمٕمد.

  ذا ُم٤م أضم٧ٌم سمف  ذا اًمرضمؾ  ذا؟ اعمٚم٘مل:

 ـمٞم٥م. خ:اًمِمٞم

 ضمزاك اهلل ظمػم ي٤م ؿمٞمخ. اعمٚم٘مل:

 وإي٤مك. ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 (  00: 47: 10/ 529) اهلدى والنور /
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 اًسأٝ ُصساُٚٞ ُٙػم يف إضالًٔا  

 فٔى تدفّ يف ًاابس املطوٌني؟!

اًمىلىلىلذي ٟمحىلىلىلـ ٟمٗمتىلىلىلل قمٚمٞمىلىلىلف إذا يم٤مٟمىلىلىل٧م قمىلىلىلغم اإلؾمىلىلىلام رؾمىلىلىلٛمٞم٤ًم يمىلىلىلام ي٘مقًمىلىلىلقن  اًمِمىلىلىلٞمخ:

م ومٝمىلىلل شمىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىل٤مسمر اعمًىلىلٚمٛملم، وُمٜمٓمٚم٘مٝمىلىل٤م ذم طمٞم٤مهتىلىل٤م قمىلىلغم ُم٘مت٣مىلىل  ىلىلذا اإلؾمىلىلا

سطمقا نٞمٕم٤ًم أهن٤م ُم٤م يم٤مٟم٧م شمّمىلكم، وأهنىل٤م أظمىلػمًا وضمىلدو ٤م ذ ٌىل٧م إمم اًمٕمٛمىلرة قمٜمىلد 

 أظمتٝم٤م، جيقز ذ ٤مهب٤م ًمٚمٕمٛمرة سمحٞمٚم٦م شمرى أظمتٝم٤م..

 سمٜمتٝم٤م.  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟  اًمِمٞمخ:

 سمٜمتٝم٤م  ل سمٜم٧م  ذه.  ُمداظمٚم٦م:

 طمٞم٤مهتىلىل٤م يىلىلدل قمىلىلغم آه ٟمٕمىلىلؿ، سمٜمتٝمىلىل٤م، اعم٘مّمىلىلقد ضمىلىلقا  إذا يمىلىل٤من ُمٜمٓمٚم٘مٝمىلىل٤م ذم اًمِمىلىلٞمخ:

إؾمىلىلاُمٝم٤م ومٝمىلىلل شمىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىل٤مسمر اعمًىلىلٚمٛملم وٓ جيىلىلقز أن شمىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىل٤مسمر اًمٜمّمىلىل٤مرى، 

وإذا يمىلىلىل٤من ُمٜمٓمٚم٘مٝمىلىلىل٤م ذم طمٞم٤مهتىلىلىل٤م يىلىلىلدل قمىلىلىلغم أهنىلىلىل٤م  ىلىلىلذه يمٚمٛمىلىلىل٦م ىم٤مًمتٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىل٤م شمٕمىلىلىلرل ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلل 

اًمدواومع اًمِمخّمىلٞم٦م اًمتىلل محٚمتٝمىل٤م أن شمًىلجؾ ٟمٗمًىلٝم٤م أهنىل٤م ُمًىلٚمٛم٦م وومٞمىلف طمىلقادث يمثىلػمة 

فقمىلان  ىلذا ٕٟمىلف ىمىلقل همىلػم ًمىمٞمٛمىل٦م  ٛمٞمع، ومحٞمٜمئىلذ ٓٞمؾ ٓ َّتٗمك قمغم ااُمـ  ذا اًم٘مٌ

 ُم٘مؽمن سم٤مًمٗمٕمؾ. 

اَة َوآشَمقُ ﴿ ٌِٞمٚمَُٝمْؿ إِنَّ اهللََّ هَمُٗمقٌر َرطِمٞمؿٌ وَم٢مِْن شَم٤مسُمقا َوأىََم٤مُُمقا اًمّمَّ يَم٤مَة وَمَخٚمرقا ؾَم  ٙمذا  [5]التوب :﴾ا اًمزَّ

ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ؾمىل٠مًم٧م أهنىل٤م يم٤مٟمىل٧م شمىلذ ٥م إمم اًمٙمٜمٞمًىل٦م يىلقم إطمىلد يىل٠ميت ضمىلقاب 
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 ذم ... ي٘مقل أٟم٤م ُم٤م رأيتٝم٤م، وقمغم ذًمؽ دمتٛمٕمقا وشمّمٗمقا طمٞم٤مهت٤م يمٞمػ يم٤مٟم٧م؟ 

 إذا همٚم٥م قمغم طمٞم٤مهت٤م أهن٤م ُمًٚمٛم٦م شمدومـ ذم اعمًٚمٛملم وإٓ ذم اًمٜمّم٤مرى. 

ُمداظمٚمىلىلىل٦م: ضمىلىلىلزاك اهلل ظمىلىلىلػم، ـمٞمىلىلىل٥م ... يىلىلىل٤م ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م أُمث٤مًمٜمىلىلىل٤م يٕمٜمىلىلىلل اعمًىلىلىلٚمٛملم يىلىلىلدظمٚمقا 

 ُم٘م٤مسمر  ١مٓء اًمٜمّم٤مرى وي٘مقُمقا سمدومٜمٝم٤م؟ 

 ٓ.  اًمِمٞمخ:

 ٚم٦م: ٓ. وٓ طمتك اسمٜمٝم٤م؟ ُمداظم

 ٓ. اسمٜمٝم٤م ُم٤م ذم ُم٤مٟمع. ًمٙمـ شمِمٞمٞمٕمٝم٤م ويمذا ٓ جيقز.  اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: ضمزاك اهلل ظمػم. 

 وإي٤مك.  اًمِمٞمخ:

... أهنىلىلىل٤م ُمًىلىلىلٚمٛم٦م شمىلىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلٚمٛملم، وإذا صمٌىلىلىل٧م أهنىلىلىل٤م يم٤مٟمىلىلىل٧م ذم  اًمِمىلىلىلٞمخ:

٤م  ٜمىل٤م ُمٜمٓمٚمؼ طمٞم٤مهت٤م ًمٞم٧ًم يمذًمؽ وما شمدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمًٚمٛملم، أٟم٤م ُم٤م أىمقل ادومٜمق ىل

 أو  ٜم٤م ٕين ٓ أقمرل ُم٤م طمٞم٤مهت٤م. 

 ُمداظمٚم٦م: ـمٞم٥م ؿمٞمخٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕوٓد ٤م أو ُمـ يِم٤م د ٤م يقُمٞم٤ًم. 

 ُم٤م  ق ُم٤م أقمٓمك ضمقاب.  اًمِمٞمخ:

ُمداظمٚمىلىل٦م: أي ٟمٕمىلىلؿ، أن ًمىلىلق  ىلىلذا ُمىلىلثاً ذيىلىلط أؾمىلىلٛمٕمٜم٤م ؿ إيىلىل٤مه أن وٟم٘مىلىلقل: أٟمىلىلىل٧م 

ًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م قمىلىلغم  ىلىلذه ُمىلىلثاً يىلىل٤م اسمٜمٝمىلىل٤م أو يىلىل٤م سمٜمتٝمىلىل٤م ُمىلىل٤م شمِمىلىلٝمدوا قمٚمٞمٝمىلىل٤م؟ ومًتًىلىل٠مًمقا قمٜمٝمىلىل٤م يىلىلقم ا

أٟمٗمًٙمؿ أُم٤مم اهلل، وم٢من يم٤مٟم٧م يٕمٜمل ُمٕم٤مُماهت٤م وصاهت٤م ًمفؾمام ُمع  ومؼمئقااًمِمٝم٤مدة، 

اعمًىلىلىلىلىلٚمٛملم ومتىلىلىلىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىلىلىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلىلىلٚمٛملم، وإٓ ومىلىلىلىلىل٢مذا يم٤مٟمىلىلىلىلىلىل٧م ُمٕم٤مُماهتىلىلىلىلىل٤م وأؾمىلىلىلىلىلىلٚمقهب٤م 

وأطم٤مديثٝم٤م ذم  ذه اًمٙمٜمٞم٦ًم أو يمذا ومتدومـ ذم ُم٘مىل٤مسمر اًمٜمّمىل٤مرى وأٟمىلتؿ ُمًىل١موًمقن قمىلـ 
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  ذا. 

 يماُمل يدور طمقل  ذه اًم٘مْمٞم٦م.  ذا  ق أٟم٤م  اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: أي ٟمٕمؿ. 

 ٟمحـ ٓ ٟمٕمرل طمٞم٤مهت٤م  ؿ أقمرل.  اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: ٟمٕمؿ. 

يٙمٗمىلل إذا يم٤مٟمىل٧م ُمًىلٚمٛم٦م قمٛمىلاً شمىلدومـ ذم ُم٘مىل٤مسمر اعمًىلٚمٛملم وإٓ ذم ُم٘مىلىل٤مسمر  اًمِمىلٞمخ:

 اًمٜمّم٤مرى، وم٤محلٙمؿ يّمدر ُمـ قمٜمد ؿ ٟمحـ أقمٓمٞمٜم٤م ؿ ُم٤ٌمدئ. 

 ُمداظمٚم٦م: ٟمٕمؿ. 

 وسمس.  اًمِمٞمخ:

 اهلل ظمػم ي٤م ؿمٞمخٜم٤م. ُمداظمٚم٦م: ضمزاك 

 ( 00: 09: 52/ 224) اهلدى والنور/

 ( 00: 12: 01/ 224) اهلدى والنور/
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 اًسأٝ ُصساُٚٞ تسٙد أْ تٔب ًاهلا ملطوٌٞ 

 ًاابى أْ حتفس هلا قربٓا ٗتصِٕٙ

 اعمتّمؾ:  اًم١ًمال اًمث٤مين أن اُمرأة  ٜم٤م ذم يمٜمدا يمٜمدي٦م يٕمٜمل: ٟمٍماٟمٞم٦م.

 يم٤مٟم٧م ٟمٍماٟمٞم٦م وٓ شمزال؟ اًمِمٞمخ:

تّمىلىلؾ: ٟمٍمىلىلىلاٟمٞم٦م ُمىلىلىل٤م زاًمىلىلىل٧م، ومٙم٤مٟمىلىلىل٧م هلىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مرة أو صىلىلىلدي٘م٦م ُمًىلىلىلٚمٛم٦م يمٜمىلىلىل٧م شمؼم ىلىلىل٤م اعم

 وشمزور ٤م وامًـ إًمٞمٝم٤م، ومٝمل سمٚمٖم٧م ُمـ اًمٙمؼم قمتٞم٤ًم، و ل قمغم ُمِم٤مرل اعمقت.

 اعمًٚمٛم٦م؟ اًمِمٞمخ:

 اعمتّمؾ: ٓ، اًمٙمٜمدي٦م اًمٙم٤مومرة.

 أيقه ـمٞم٥م. اًمِمٞمخ:

شمٌٚمىلغ اعمتّمؾ: ومؽميد أن شمٕمٓمىلل أُمقاهلىل٤م هلىلذه اعمًىلٚمٛم٦م اًمتىلل يم٤مٟمىل٧م شمؼم ىل٤م، يٛمٙمىلـ 

 ُم٤مئ٦م أًمػ دوٓر شم٘مري٤ًٌم.

 ُم٤م ؿم٤مء اهلل. اًمِمٞمخ:

اعمتّمىلىلىلؾ: شمريىلىلىلد أن شمٕمٓمٞمٝمىلىلىل٤م هلىلىلىلذه اعمًىلىلىلٚمٛم٦م قمىلىلىلغم ذط أن اعمًىلىلىلٚمٛم٦م شمٕمتٜمىلىلىلل ُمىلىلىلثاً 

سم٘مؼم ىلىل٤م، يٕمٜمىلىلل: امٗمىلىلر هلىلىل٤م ىمىلىلؼم وشمْمىلىلع اًمىلىلقرود طمقًمىلىلف شمٕمىلىلرل اًمٓم٘مىلىلقس اًمتىلىلل ًمٚمٜمّمىلىل٤مرى 

  ٜم٤م،  ذا ذـمٝم٤م، ومٝمؾ اعمًىلٚمٛم٦م ..  ىلؾ جيىلقز هلىل٤م أن شم٠مظمىلذ اعمىل٤مل وشمٗمٕمىلؾ  ىلذا هلىلذه

 اًمٜمٍماٟمٞم٦م، جيقز إذا ُم٤مشم٧م؟
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 ٓ جيقز. اًمِمٞمخ:

 اعمتّمؾ: ٓ جيقز.

إن و ٌىلىل٧م  ىلىلذه اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٦م ُم٤مهلىلىل٤م ًمتٚمىلىلؽ اعمًىلىلٚمٛم٦م دون أي ذط طمىلىلؾ هلىلىل٤م  اًمِمىلىلٞمخ:

 وإٓ وما.

 اعمتّمؾ: اهلل جيزيؽ اخلػم ي٤م أظمل اًمٕمزيز.

 اهلل مٗمٔمؽ. اًمِمٞمخ:

 (  00: 38: 016/ 290) اهلدى والنور/
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 زدى ًات يف بالد اهلفس  

 ٔى ٙدفّ يف اهتاب٘ت؟ف

اعمتّمؾ: ومٞمف ىمريٌل شمقرم ذم أعم٤مٟمٞم٤م ُمـ واطمد وقمنميـ يقم، ... اًمٞمقم وم٠مريد أؾمىل٠مل  ىلق 

 ؟همًؾ ويمٗمـ قمغم اًمٓمري٘م٦م اإلؾماُمٞم٦م، جيقز دومٜمف ذم اًمت٤مسمقت

 ٓ. اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: ٓ جيقز؟

 ٓ جيقز. اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرائح٦م إذا م...

 يم٤من حمٓمقط سمؼماد؟ اًمرائح٦م ي٤م أظمل، أًمٞمس اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: أي ٟمٕمؿ.

 ـمٞم٥م، ومٛمـ أيـ أشم٧م اًمرائح٦م ُمـ يمؿ ؾم٤مقم٦م ُمـ أعم٤مٟمٞم٤م إمم  ٜم٤م. اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: يٕمٜمل ٓ جيقز.

 ٓ جيقز ٓ. اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ:  اهلل جيزيؽ اخلػم.

 ( 00: 22: 12/ 501) اهلدى والنور/
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 ًصاحبٞ األٓى اهلافسّٙ إىل املاربٝ

اًمذي يٙمقن أ ٚمف يمىل٤مومريـ أن يّمىل٤مطمٌٝمؿ إمم اعم٘مىلؼمة  ؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ  اًم١ًمال:

 إذا شمقذم أطمد ؿ؟

إذا يمىلىلىل٤من ٓ يًىلىلىلٕمف إٓ ذًمىلىلىلؽ ُمىلىلىلـ سمىلىلىل٤مب اًمًٞم٤مؾمىلىلىل٦م اًمنمىلىلىلقمٞم٦م ومٞمجىلىلىلقز، وإٓ  ااىلىلىلقاب:

ومٞمًىلىلٕمف أن يتخٚمىلىلػ قمىلىلٜمٝمؿ خم٤مًمٗمىلىل٦م ًمٓم٘مقؾمىلىلٝمؿ وُمراؾمىلىلٛمٝمؿ، وٓؿمىلىلؽ أٟمىلىلف ي٘مىلىلع ذم أصمٜمىلىل٤مء 

 ذًمؽ اًمٙمٗمر اًمٍميح، ٟمٕمؿ.

 (  00: 42: 09/ 342) اهلدى والنور /
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 حلٍ اهدفّ يف بالد اهلفاز

ُم٤م طمٙمىلؿ اًمىلدومـ ذم سمىلاد اًمٙمٗمىل٤مر، وًمٙمىلـ ٓ سمىلد أن أووىلح  ىلذه اعمًىل٠مًم٦م   اًم١ًمال:

 طمتك يتٌلم ًمِمٞمخٜم٤م احلٙمؿ ومٞمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل.

ذم سماد اًمٙمٗمر يدومٜمقن اعمًٚمؿ ذم ُم٘مؼمة واطمدة ُمع اًمٙمٗمىل٤مر، وإذا يمىل٤من ىمىلد يٙمىلقن 

يٙمىلقن احلىل٤مضمز وم٘مىلط ممىلر  يٕمٓمقن ُمٙم٤مٟم٤ًم سمج٤مٟم٥م اادار ُم٘م٤مسمؾ ًم٘مٌقر اًمٙمٗم٤مر، سمحٞم٨م

سمىلىللم اعمًىلىلٚمؿ واًمٙمىلىل٤مومر،  ىلىلذا ُمىلىلـ ضمٝمىلىل٦م، وُمىلىلـ ضمٝمىلىل٦م أظمىلىلرى ٓ سمىلىلد أن يىلىلدومع ُمٌٚمٖمىلىل٤ًم عمىلىلدة 

مخًىلىل٦م قمنمىلىل ؾمىلىلٜم٦م، ومىلىل٢مذا اٟمتٝمىلىل٧م  ىلىلذه اعمىلىلدة ٓ سمىلىلد أن يىلىلدومع أيْمىلىل٤ًم ُمٌٚمٖمىلىل٤ًم آظمىلىلر، ومىلىل٢مذا مل 

يىلىلىلىلدومع أظمىلىلىلىلرج اًمتىلىلىلىل٤مسمقت وطمىلىلىلىلرق، صمىلىلىلىلؿ إذا مل يقضمىلىلىلىلد هلىلىلىلىلذا اعمًىلىلىلىلٚمؿ ُمىلىلىلىلـ ي٘مىلىلىلىلقم سمدومٜمىلىلىلىلف، 

 ن اًمتنميح ويتٕمٚمٛمقن يتدرسمقن ومٞمف.ومٞم٠مظمذون  ذا اعمًٚمؿ عمٙم٤م

 ىلىلذا اًمًىلىل١مال  ىلىلق ومىلىلرع قمىلىلـ ؾمىلىل١مال يمىلىل٤من يٜمٌٖمىلىلل أن يٙمىلىلقن ُم٘مىلىلدُم٤ًم قمىلىلغم ذاك   اًمِمىلىلٞمخ:

اًمًىل١مال، ُمىلىل٤م طمٙمىلؿ اؾمىلىلتٞمٓم٤من اعمًىلٚمٛملم ًمىلىلٌاد اًمٙمٗمىل٤مر، وأفمىلىلـ أٟمىلف ُمىلىلـ اعمٕمٚمىلقم ًمىلىلديؽ 

قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ ًمٙمثىلىلىلرة ُمىلىلىل٤م امىلىلىلدصمٜم٤م ُمٕمىلىلىلؽ  ٤مشمٗمٞمىلىلىل٤ًم وُمىلىلىلع همىلىلىلػمك، أٟمىلىلىلف ٓ جيىلىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلىلٚمؿ أن 

ر، ويمٜمىلىل٤م ٟمىلىلذيمر يماُمىلىل٤ًم قم٤مُمىلىل٤ًم؛ ٕن  ىلىلذا اًمًىلىلٙمـ أو  ىلىلذه اعمًىلىل٤ميمٜم٦م يًىلىلتقـمـ سمىلىلاد اًمٙمٗمىلىل

دمٚمىلىل٥م قمىلىلغم اًمًىلىل٤ميمـ ُمىلىلع اعمنمىلىليملم ُمٗم٤مؾمىلىلد يمثىلىلػمة ذم ٟمٗمًىلىلف وذم قمٞم٤مًمىلىلف، ومىلىل٤مٔن أٟمىلىل٧م 

شم٠ًمل قمـ أصمر ُمىلـ آصمىل٤مر اؾمىلتٞمٓم٤من اعمًىلٚمٛملم ًمىلٌاد اًمٙمٗمىل٤مر واعمنمىليملم، و ٜمىل٤م ي٘مىل٤مل ُمىل٤م 

إمم حمىلرم ومٝمىلق سمٜمل قمغم وم٤مؾمىلد ومٝمىلق وم٤مؾمىلد، ُمىل٤م سمٜمىلل قمىلغم حمىلرم ومٝمىلق حمىلرم، ُمىل٤م أدى 

حمرم، ًمق يم٤من اؾمتٞمٓم٤من سماد اعمنميملم ضم٤مئزًا وًمٙمـ يؽمشمىل٥م ُمٜمىلف ُمثىلؾ  ىلذه اعمٗمًىلدة 

اًمتىلىلل أٟمىلىل٧م شمًىلىل٠مل قمٜمٝمىلىل٤م أن، ًمٙمىلىل٤من ذًمىلىلؽ يم٤مومٞمىلىل٤ًم سمىلىل٤مًم٘مقل سم٠مٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز اؾمىلىلتٞمٓم٤من سمىلىلاد 

شمٜمٝمىلىلىلك اعمًىلىلىلٚمؿ قمىلىلىلـ  ¢اعمنمىلىلىليملم، ومٙمٞمىلىلىلػ و ٜمىلىلىل٤مك إطم٤مديىلىلىل٨م اًمٙمثىلىلىلػمة قمىلىلىلـ اًمٜمٌىلىلىلل 
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اعمًىلٚمؿ واعمنمىلك ٓ »ؽ ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام: ُمِم٤مريم٦م اعمنميملم ذم سماد ؿ، ُمـ ذًمىل

، جيىلىل٥م أن يٕمىلىلٞمش سمٕمٞمىلىلدًا، ويؽمشمىلىل٥م ُمىلىلـ وراء  ىلىلذا اًمًىلىل١مال اًمتٜمٌٞمىلىلف أن ششمىلىلؽماءى ٟم٤مر ىلىل٤م

اعم٠ًمًم٦م َّتتٚمػ سملم أن يًٙمـ اعمنميمقن سماد اإلؾمام وسملم أن يًىلٙمـ اعمًىلٚمٛمقن 

سمىلىلىلاد اًمٙمٗمىلىلىلر واًمٓمٖمٞمىلىلىل٤من، ومىلىلىل٤مُٕمر إول ضمىلىلىل٤مئز يمٛمثىلىلىلؾ زواج اعمًىلىلىلٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مسمٞمىلىلىل٦م وإُمىلىلىلر 

ٔظمر همػم ضم٤مئز، يمتزوي٩م اعمًٚمٛم٦م سم٤مًمٙمت٤م ؛ ٕن ُم٤ًميمٜم٦م اعمنميملم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ا

سماد ىلىلىلىلؿ ومٞمىلىلىلىلف قمٙمىلىلىلىلس ؾمىلىلىلىلٙمـ اعمًىلىلىلىلٚمؿ ذم سمىلىلىلىلاد اًمٙمٗمىلىلىلىلر ومٞمىلىلىلىلف ضمىلىلىلىلذب ًمىلىلىلىلف واًمتٕمريىلىلىلىلػ ًمىلىلىلىلف 

سم٤مإلؾمىلىلام، ومٛمىلىلع ذًمىلىلؽ ومىلىل٢مذا يمىلىل٤من ذم سمىلىلاد اعمًىلىلٚمٛملم يمٗمىلىل٤مر يٕمٞمِمىلىلقن ومٞمٛمىلىلقت أطمىلىلد ؿ، 

٤مسمر اًمٙمٗمىلىلىل٤مر، ومٛم٘مىلىلىلؼمة ومىلىلىلا جيىلىلىلقز أن يىلىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىلىل٤مسمر اعمًىلىلىلٚمٛملم، وإٟمىلىلىلام يىلىلىلدومـ ذم ُم٘مىلىلىل

اعمًىلىلٚمٛملم جيىلىل٥م أن شمٙمىلىلقن ُمٜمٗمّمىلىلٚم٦م م٤مُمىلىل٤ًم قمىلىلـ ُم٘مىلىلؼمة اعمنمىلىليملم، و ىمىلىلد ُمىلىلر اًمرؾمىلىلقل 

قمٚمٞمف اًمًام ُمرة سمٛم٘مؼمة اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل ًم٘مد ًم٘مل  ١مٓء ذًا يمثػما أو يمام ىم٤مل قمٚمٞمف 

اًمًام، وًمذًمؽ ومٛمـ آصم٤مر اؾمتٞمٓم٤من اعمًٚمٛملم ًمٌاد اًمٙمٗمر، وم٠موًٓ ٓ جيقز أن يدومـ 

اًمٙمىل٤مومر، وًمىلق ومّمىلؾ سمىللم اعم٘مؼمشمىللم ذًمىلؽ ااىلدار يمىلام ذيمرٟمىل٤م، ومىل٠موًٓ ٓ اعمًٚمؿ سمجقار 

 جيقز اعمًٚمؿ سمجقار اًمٙم٤مومر، وًمق ومّمؾ سملم ُم٘مؼمشملم ذًمؽ اادار يمام ذيمرت.

صم٤مٟمٞم٤ًم ٓ جيقز ٟمٌش ىمٌقر اعمًٚمٛملم ُمٝمام ـم٤مل اًمزُمـ إٓ ذم طم٤مًم٦م صىلػمورة ضمًىلد 

ف صىل٤مر شمراسمىل٤ًم، ومٞمٙمٗمىلل إذًا اعمٞم٧م رُمٞماًم شمراسم٤ًم، ومحٞمٜمئذ يّمٌح ٓ ىمٞمٛم٦م هلىلذا اعمٞمىل٧م؛ ٕٟمىل

أن ٟمٕمرل ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ اًم١ًمال أن ذًمؽ يمٚمف ٓ جيقز ُمىلـ أًمٗمىلف إمم ي٤مئىلف، وٟمحىلـ ٟمٕمٚمىلؿ 

 ىلذه اعمِمىلىلٙمٚم٦م ُمٜمىلىلذ ٟمحىلىلق قمنمىلىليـ ؾمىلىلٜم٦م ذم سمىلىلاد أوروسمىلىل٤م، أي: إن اعمًىلىلٚمٛملم ًمىلىلٞمس هلىلىلؿ 

ُم٘مىلىلؼمة  ٜمىلىل٤مك يىلىلدومٜمقن ومٞمٝمىلىل٤م، وإٟمىلىلام يًىلىلت٠مضمرون أروىلىل٤ًم ُمىلىلـ اًمدوًمىلىل٦م ًمًىلىلٜمقات حمىلىلدودة، 

٠مضمرت ُمرة صم٤مٟمٞم٦م اؾمتٛمروا ذم اًمدومـ، وإٓ وىمٕم٧م اعمّمٞم٦ٌم اًمتىلل وم٢مذا اٟمتٝم٧م، وم٢من اؾمت

ذيمرهت٤م، ... يمام يمؾ اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ضم٤مء ذم اًم١ًمال  ق همػم ضم٤مئز ذقمىل٤ًم، و ىلق أصمىلر 

 ُمـ آصم٤مر اؾمتٞمٓم٤من سماد اًمٙمٗمر وذًمؽ مم٤م ٓ جيقز، ومام سمٜمل قمغم وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد.

 ( 00: 00: 43/ 623) اهلدى والنور /
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 ؤٙٞ اآلثاز حلٍ دخ٘ي اهلِٚطٞ هس

 ٗشٙازٝ املتاحف

 ؟ُمداظمٚم٦م: ؿمٞمخ سم٤مًمٜم٦ًٌم حلٙمؿ دظمقل اًمٙمٜمٞم٦ًم سمحج٦م يٕمٜمل رؤي٦م أصم٤مر يمذا

إذا دظمؾ ُمرة أو ُمرشملم وم٘مط هلذا اًم٘مّمد ُم٤م ومٞمف ُم٤مٟمع، ًمٙمـ أن يتخذ ذًمؽ  اًمِمٞمخ:

ؿمىلىلٌف قمىلىل٤مدة ًمىلىلف ومىلىلا جيىلىلقز ٕٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز ٟمِمىلىل٤مرك أوًمئىلىلؽ ذم ُمىلىلقاـمـ اًمٙمٗمىلىلر اًمتىلىلل ُينمىلىلك 

ؾ هنىلىلىل٤مر، ومىلىلىل٢مذا دظمٚمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلرة أو ُمىلىلىلرشملم وطمّمىلىلىلؾ اعم٘مّمىلىلىلقد ُمىلىلىلـ سمىلىلىل٤مهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ ومٞمٝمىلىلىل٤م ًمٞمىلىلىل

 آـماع ومٌٕمد ذًمؽ ٓ يٕمد اًمٙمرة.

 ُمداظمٚم٦م: ـمٞم٥م إذا يم٤من ؾمقاء يٕمٌد ومٞمف أو ٓ يٕمٌد ومٞمٝم٤م اًمٙمٜمٞم٦ًم؟

 ؟يٕمٜمل شمٙمقن ُمٝمجقرة يٕمٜمل شم٘مّمد وإٓ ًمٞمس ذم طم٤مًم٦م ىمٞم٤مُمٝمؿ سم٤مًمٕم٤ٌمدة اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: ٟمٕمؿ.

 ذه احل٤مًم٦م أؿمد ُمـ دظمقهل٤م وًمٞمس  ٙمذا شمٕمٜمل؟ ٓ ؿمؽ أن دظمقهل٤م ذم  اًمِمٞمخ:

 ومٞمٝم٤م ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ُمـ ُينمك، ًمٙمـ اًمٌٜمٞم٤من يمٚمف ىم٤مئؿ قمغم  ذا اًمنمك.

 ُمداظمٚم٦م: ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُمٝمجقرة أو همػم ُمٝمجقرة ي٤م ؿمٞمخ؟

 ُمٝمجقرة.  اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: اعمٝمجقر أ قن.

 ُمٕمٚمقم. اًمِمٞمخ:
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 ُمداظمٚم٦م: يٕمٜمل آصم٤مر ىمديٛم٦م؟

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ( 00: 09: 56/ 212) اهلدى والنور /

 ُمداظمٚم٦م: قمغم  ذه اًم٘مْمٞم٦م جيقز ي٠ميت اعمت٤مطمػ؟

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: اعمت٤مطمػ؟

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: ُمثؾ إ راُم٤مت وهمػم ٤م.

 جيقز. اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: ًمٚمٕمؼمة أويمٞمػ

 اًمٕمؼمة وآـماع ُمـ سم٤مب: اًمِمٞمخ:

 عرفت الرش ال للرش لكن لتوقوه 

 

 

 

 ومن ال يعرف الرش من اخلري يقع فوه  

 ُمداظمٚم٦م: ضمزايمؿ اهلل ظمػم ي٤م ؿمٞمخ. 

 وإي٤ميمؿ. اًمِمٞمخ:

 ُمداظمٚم٦م: سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ.

 وإي٤ميمؿ. اًمِمٞمخ:

 ( 00: 10: 50/ 212) اهلدى والنور /
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 حلٍ ت٘صٚى اهِاع إىل اهلِٚطٞ

ؾم٤مئؼ ُمٚمتزم ُم٤م ؿم٤مء اهلل، وريم٧ٌم ُمٕم٤مه...صمٜمتلم ُمـ اًمٜم٤ًمء، وسمٕمد ذًمؽ... ىم٤مًمقا ًمىلف 

 وصٚمٜم٤م ًمٚمٙمٜمٞم٦ًم اًمٗماٟمٞم٦م .

 يقه.ا اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: ايش يٗمٕمؾ سم٤محل٤مًم٦م  ذه، ؿمق يٚمزُمف.

 يٜمزهلـ . اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: يٕمٜمل ُم٤م يقصٚمٝمـ.

 يٜمزهلـ... اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: ايقه.

 ُم٤م دام  ق ُمٚمتزم يمام ىمٚم٧م قمغم ذُمتؽ. اًمِمٞمخ:

(431/40-48-00) 
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 اهعٌى عِد أٓى اهلتاب

يٕمٛمىلؾ  ذم اعم٘م٤مسمؾ  ٜم٤م ٟمىلتٙمٚمؿ قمىلـ أ ىلؾ اًمٙمتىل٤مب،  ىلؾ جيىلقز ًمٚمٛمًىلٚمؿ أن اًم١ًمال:

قمٜمىلىلىلىلد أ ىلىلىلىلؾ اًمٙمتىلىلىلىل٤مب يمٜمّمىلىلىلىل٤مرى أو هيىلىلىلىلقد؟ وإذا أُمىلىلىلىلروا سمٛمٕمّمىلىلىلىلٞم٦م اهلل، ُمثىلىلىلىلؾ واطمىلىلىلىلد ذم 

رُمْمىلىلىل٤من يٕمٛمىلىلىلىلؾ قمٜمىلىلىلد ٟمٍمىلىلىلىلاين، أُمىلىلىلىلره سم٤معمٕمّمىلىلىلٞم٦م سمٕمٛمىلىلىلىلؾ يٕمٛمٚمىلىلىلىلف و ىلىلىلق ...،  ىلىلىلىلؾ ًمىلىلىلىلف أن 

 خي٤مًمٗمف طمتك ًمق أدى ًمؽميمف ًمٚمٕمٛمؾ؟

ٟمٕمىلىلؿ، جيىلىل٥م قمٚمٞمىلىلف ذًمىلىلؽ، وًمىلىلذًمؽ ىمٚمىلىل٧م ًمىلىلؽ: أردت أن أىمىلىلقل ًمٙمىلىلـ أٟمىلىل٧م  اًمِمىلىلٞمخ:

٦م أووىلىلىلىلح٧م اًمًىلىلىلىلىل١مال ومل يٌىلىلىلىلىلؼ جمىلىلىلىل٤مل ًمًىلىلىلىلىل١مال، ٕٟمىلىلىلىلىلف شم٤مسمٕمىلىلىلىل٧م ذم اًمًىلىلىلىلىل١مال، وم٤معمت٤مسمٕمىلىلىلىلىل

واوح، ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ، وم٠مردت أٟمىل٤م أىمىلقل: جيىلقز ًمٚمٛمًىلٚمؿ أن 

يٕمٛمؾ قمٜمد اًمٜمٍماين وقمٜمد اًمٞمٝمقدي إذا يم٤من قمٛمٚمف ُمنموقم٤ًم ضم٤مئزًا ذم اًمنمع، أُم٤م إذا 

يمىلىل٤من قمٛمٚمىلىلف خم٤مًمٗمىلىل٤ًم ًمديٜمىلىلف ومٞمجىلىل٥م أن يًىلىلت٘مٞمؾ ُمٜمىلىلف ٕول حلٔمىلىل٦م، أُمىلىل٤م ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م ضمىلىلقاز 

ريض اهلل قمٜمىلىلف قمٛمىلىلؾ قمٜمىلىلد  قمٚمٞمىلىل٤مً ًمٕمٛمىلىلؾ قمٜمىلىلد همىلىلػم اعمًىلىلٚمؿ ومٕمٜمىلىلدٟم٤م سمٕمىلىلض إطم٤مديىلىل٨م أن ا

هيىلىلقدي يقُمىلىل٤ًم ُم٘م٤مسمىلىلؾ يمىلىلؾ دًمىلىلق يٜمْمىلىلحف ُمىلىلـ اًمٌئىلىلر مىلىلرة، يًىلىلح٥م ًمىلىلف دًمىلىلق ُمىلىلـ سمئىلىلر سمتٛمىلىلرة، 

وصىلىل٤مطم٥م اًمٕمٛمىلىلؾ  ىلىلق هيىلىلقدي، جيىلىلقز  ىلىلذا، أُمىلىل٤م  أ  ـم٤مًمىلىل٥مسمىلىلـ  قمىلىلكماًمىلىلذي قمٛمىلىلؾ  ىلىلق 

ٛملم اًمٞمىلىلىلقم ومْمىلىلىلاً قمىلىلىلـ ي٘مىلىلىلقل ًمىلىلىلف: ٓ شمّمىلىلىلكم ُمىلىلىلع ااامقمىلىلىل٦م يمىلىلىلام يٗمٕمىلىلىلؾ يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚم

أٟمىلىل٤م أقمٛمىلىلؾ  اًمًىلىل١مال:اًمٞمٝمىلىلقد و اًمٜمّمىلىل٤مرى، يمثىلىلػم ُمىلىلـ اإلظمىلىلقان اعمٍمىلىليلم يًىلىل٠مًمقين  ىلىلذا 

ذم اعمٓمٕمؿ، أقمٛمؾ ذم ذيم٦م، ٓ يًٛمح زم أن أصكم صاة ااامقم٦م ذم اعمًىلجد، 

سمؾ ٓ يًىلٛمح زم أن أصىلكم صىلاة ااٛمٕمىل٦م ذم اعمًىلجد، أىمىلقل ًمىلف: جيىل٥م أن شمِمىلؽمط 

٤م شمٙمىلىلقن قمٜمىلىلده ذم اعمًىلىلجد وسمخ٤مصىلىل٦م صىلىلاة قمٚمٞمىلىلف أٟمىلىلؽ طمىلىلر شمّمىلىلكم يمىلىلؾ اًمّمىلىلٚمقات عمىلىل

ااٛمٕمىلىل٦م، ومىلىل٢من أسمىلىلك ىمىلىلؾ ًمىلىلف: اًمًىلىلام قمٚمىلىلٞمٙمؿ واشمىلىلرك اًمٕمٛمىلىلؾ، ورزىمىلىلؽ قمىلىلغم اهلل. أفمىلىلـ 

 اٟمتٝمك ضمقاب اًم١ًمال، واوح؟

 اًم٤ًمئؾ: واوح.

 .( 00: 35: 35/ 261) اهلدى والنور/
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 اهعٌى حتت إًسٝ كافس

؟ اًمٕمٛمىلىلؾ يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخ، ُمىلىل٤م طمٙمىلىلؿ اًمٕمٛمىلىلؾ امىلىل٧م إُمىلىلرة يمىلىل٤مومر -سمىلىل٤مرك اهلل ومىلىلٞمٙمؿ- اعمٚم٘مىلىلل:

 اًمدٟمٞمقي؟

 ذا يٜمٔمىلر إمم ٟمىلقع اًمٕمٛمىلؾ، ومىل٢مذا يمىل٤من أُمىلرًا دٟمٞمقيىل٤ًم ومٝمىلذا أُمىلر ؾمىل٤مئغ وضمىل٤مئز،  اًمِمٞمخ:

وشمىلىلىل٤مريخ اًمًىلىلىلٚمػ وشمٕمىلىلىل٤مُمٚمٝمؿ ُمىلىلىلع اعمخىلىلىل٤مًمٗملم ًمٚمىلىلىلديـ يمىلىلىل٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّمىلىلىل٤مرى أُمىلىلىلر صم٤مسمىلىلىل٧م 

ُمىلىلىلثاً ُمىلىلىلع ذاك اًمٞمٝمىلىلىلقدي قمىلىلىلغم أن يٜمْمىلىلىلح ًمىلىلىلف ُم٘م٤مسمىلىلىلؾ ي٠مظمىلىلىلذ مىلىلىلرة  ٤مق قمىلىلىلكمذقمىلىلىل٤ًم، واشمٗمىلىلىل

ل ًمىلف اٟمْمىلح قمنمىل ُمىلثاً أدٓء، أو قمنمىليـ وإمم آظمىلره، ُم٘م٤مسمؾ دًمق ُمـ اعمىل٤مء، ومٝمىلق ي٘مىلق

 ومٝمق ي٠ممر سم٠مُمره وما وػم ذم ذًمؽ أسمدًا، ٟمٕمؿ.

 ( 00: 36: 33/ 513) اهلدى والنور/
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 حلٍ ق٘ي املطوٍ: أُا ُصساُٛ

أطمىلىلد اًمٓمىلىلاب: أٟمىلىل٤م ُمىلىلره ؾمىلىل٠مًمتف يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخٜم٤م ]ىمٚمىلىل٧م ًمرضمىلىلؾ[ أٟمىلىل٧م ُمًىلىلٚمؿ؟ ىمىلىل٤مل ٓ أٟمىلىل٤م 

 ٞمخ أيش ومٞمٝم٤م ُمـ ظمٓمقرة  ل .ٟمٍماين... وأٟم٤م طم٥م أن أؾمٛمع يمٚمٛم٦م ُمـ اًمِم

ُمىلىل٤م طمٙمىلىلؿ ُمىلىلـ ي٘مىلىلقل و ىلىلق ُمًىلىلٚمؿ أٟمىلىل٤م ٟمٍمىلىلاين؟ يٙمىلىلقن يمىلىل٤مومرًا يٙمىلىلقن ُمرشمىلىلدًا  اًمِمىلىلٞمخ:

قمىلىلـ ديٜمىلىلف وُمثىلىلؾ ُمىلىل٤م ؾمىلىلٛمٕم٧م ُمىلىلـ اًمِمىلىلٞمخ اهلل جيزيىلىلف اخلىلىلػم أٟمىلىلف ًمىلىلق ذم طمٙمىلىلؿ إؾمىلىلاُمل 

اعمًىلىلٚمؿ طمٞمىلىلٜمام يرشمىلىلد قمىلىلـ ديٜمىلىلف شم٘مٓمىلىلع رىمٌتىلىلف و ىلىلذا ًمىلىلف طمٙمىلىلؿ شمٗمّمىلىلٞمكم ـمٌٕمىلىل٤ًم ذم يمتىلىل٥م 

قز عمًىلىلٚمؿ أن ي٘مقهلىلىل٤م أسمىلىلدًا طمتىلىلك وًمىلىلق سمًىلىل٤مقم٦م اًمٖمْمىلىل٥م اًمٕمٚمىلىلامء ًمٙمىلىلـ  ىلىلذه يمٚمٛمىلىلف ٓ جيىلىل

أٟمىلىلف أٟمىلىل٤م ٟمٍمىلىلاين أٟمىلىل٤م ُمىلىل٤مين ُمًىلىلٚمؿ أقمىلىلقذ سمىلىل٤مهلل ذل اعمًىلىلٚمؿ ذم  ىلىلذه احلٞمىلىل٤مة اًمىلىلدٟمٞم٤م  ىلىلق 

 ف اًمًام قمٚمٞمٙمؿ . ٚمّ يَ  ،يمقٟمف ديٜمف

 ( 00: 36: 52/   268) اهلدى والنور / 
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 كٚفٚٞ ًِاقػٞ اهلفاز

 م، ُمٕمل ي٤م ؿمٞمخ؟: ي٘مقل: إن ومٞمف يم٤مومر ُم٤مت ىمٌؾ مخًامئ٦م قم٤ماعمتّمؾ

 ُمٕمؽ ُمع اًمٕمج٥م! اًمِمٞمخ:

 : ويم٤مومر آظمر ُم٤مت اًمٞمقم.اعمتّمؾ

 اهلل هيديف  ذا اًم٤ًمئؾ. اًمِمٞمخ:

: يمٞمىلىلػ يٕمىلىلذب  ىلىلذا ىمٌىلىلؾ اخلٛمًىلىلامئ٦م قمىلىل٤مم و ىلىلذا ًمٚمٞمىلىلقم، إذًا: اهلل ؾمىلىلٌح٤مٟمف اعمتّمىلىلؾ

 أٟمف ًمٞمس سمٕمدل. - ق ي٘مقهل٤م–ف ًموشمٕم٤ممم ضمؾ ضما

 أٟم٧م ُمًٚمؿ. اًمِمٞمخ:

 احلٛمد هلل. اعمتّمؾ:

 و ق؟ اًمِمٞمخ:

 :  ق يم٤مومر.تّمؾاعم

 ُم٤م ًمؽ وًمف؟ اًمِمٞمخ:

 :  ق ي٘مقل ..اعمتّمؾ

 أٟم٧م أٟم٧م ُم٤م ًمؽ وًمف؟ اًمِمٞمخ:

 : ...اعمتّمؾ

 اومٝمؿ ُمٜمل اهلل هيديؽ. اًمِمٞمخ:
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 : ٟمٕمؿ.اعمتّمؾ

 ُم٤م ًمؽ وًمف أىمقل ًمؽ: ُم٤مذا شمريد ُمٜمف؟ اًمِمٞمخ:

 : واهلل ُم٤م سمدي ُمٜمف رء.اعمتّمؾ

ىمش اًمٙمىل٤مومر أوًٓ ـمٞم٥م، ُم٤م جيقز أٟمىل٧م شمٜمىل٤مىمش  ىلذا اًمٙمىل٤مومر، ٕن اًمىلذي يٜمىل٤م اًمِمٞمخ:

يٙمقن قمٜمده قمٚمؿ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وصم٤مٟمٞم٤ًم: سمده يمىلقن قمٜمىلده قم٘مىلؾ وومٝمىلؿ وُمٕمرومىل٦م يمٞمىلػ 

يٜم٤مىمش اًمٙمٗمىل٤مر،  ىلذا اإلٟمًىل٤من ُمىل٤م يٌىلدأ سمىلف ذم اإلضم٤مسمىل٦م قمىلـ إؿمىلٙم٤مًمف، يٌىلدأ سمىلف  ىلؾ يىل١مُمـ 

سم٤مهلل يمخ٤مًمؼ هلذا اًمٙمقن أم ٓ، صمىلؿ يتًىلٚمؾ سمىلف إمم أن يّمىلؾ إمم  ىلذه اًمٙمٗمريىل٦م، طمٞمٜمئىلٍذ 

، أُمىلىل٤م أٟمىلىلف ٟم٘مٗمىلىلز يمىلىلؾ اعمراطمىلىلؾ  ىلىلذه وٟمىلىل٠ميت ٟمحىلىل٤مول ٟم٘مٜمٕمىلىلف هبىلىلذه يٛمٙمىلىلـ جيىلىل٤موب قمٚمٞمٝمىلىل٤م

اًمْماًم٦م  ذه، ُم٤م دام  ق يم٤مومر سم٤مٕصؾ... سم٤مهلل قمز وضمىلؾ، يمىل٤مومر سمىل٤مهلل قمىلز وضمىلؾ، شمريىلد 

شم٘مٜمٕمىلىلف أٟمىلىلىل٧م أن اهلل اًمىلىلىلذي ٓ وضمىلىلىلقد ذم ذ ٜمىلىلىلف  ىلىلىلق قمىلىلىل٤مدل وهمىلىلىلػم فمىلىلىل٤ممل،  ىلىلىلذا ُمًىلىلىلتحٞمؾ، 

 ًمذًمؽ أٟمّمحؽ ٓ شمِمٖمؾ ٟمٗمًؽ ُمٕمف.

٤م ؿمىلىلٞمخ،  ىلىلذا  ىلىلق ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس أن  اًمىلىلذيـ ٟمًىلىل٠مل : واهلل ُمىلىل٤م ؿمىلىلٖمٚم٧م ٟمٗمزىلىل يىلىلاعمتّمىلىلؾ

اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م يْمىلع ؿمىلٌٝم٤مت طمىلقل  ىلذه اًمٜم٘مٓمىل٦م، وم٠مٟمىل٤م ىمٚمىل٧م ًمىلف: يىل٤م ؿمىلٞمخ سمىل٤مرك اهلل 

 ومٞمؽ، أول اًمٙمت٤مب: اًمذيـ ي١مُمٜمقن سم٤مًمٖمٞم٥م،  ذا ضمقا  ًمف يم٤من.

ُمىل٤م يٗمٞمىلد  ىلذا ااىلقاب ًمىلف، ٕٟمىلف  ىلق ًمىلٞمس ُمىل١مُمـ سم٤مًمٙمتىل٤مب، وٓ  ىلق ُمىل١مُمـ  اًمِمٞمخ:

 ًمٗم٤مئدة ُمٕمف؟سمرب اًمٙمت٤مب، ُم٤م ا

 : واهلل ُم٤م ومٞمف وم٤مئدة.اعمتّمؾ

 ذا ُمرة ... وأٟم٤م ذم دُمِمؼ وواطمد أشمك وؾم٠مًمٜمل: أٟمف يمٞمػ حمٛمد أهي  اًمِمٞمخ:

سمف إمم اًمًاموات اًمٕمغم وٟمحىلـ ٟمٕمىلرل قمٚمٛمٞمىل٤ًم أن اًمىلذي جيىل٤موز ـمٌ٘مىل٦م اهلىلقاء يٛمىلقت، 

 قمروم٧م؟



  ببوا  الوءا  والربا متفرقات يف --------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

33 

 : ٟمٕمؿ.اعمتّمؾ

ـمٞمىل٥م ُمىل١مُمـ ىمٚم٧م ًمف: ىمٌؾ يمؾ رء: أٟم٧م ُم١مُمـ سم٤مهلل؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ ُمىل١مُمـ،  اًمِمٞمخ:

سمرؾمىلىلىلقل اهلل؟ إيىلىلىلف ُمىلىلىل١مُمـ،  ٙمىلىلىلذا يمىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلقل، ىمٚمىلىلىل٧م ًمىلىلىلف: ُمىلىلىل١مُمـ سمٌمىلىلىلء اؾمىلىلىلٛمف ظمىلىلىلقارق 

ن إقم٤مدات؟ ىم٤مل: ٓ، ىمٚم٧م ًمف:  ؾ شم١مُمـ سم٤مًمٓم٥م؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىمٚم٧م ًمف: اًمٓم٥م ي٘مىلقل: 

سمٕمض اًمٌنم ًمف ىمٚم٤ٌمن ىمٚم٥م ذم اًمٞمٛمىللم وىمٚمىل٥م ذم اًمٞمًىل٤مر، ُمىل٤م قمٚمٛمىلؽ أٟمىل٧م ذم اًمٓمىل٥م، 

يمتٌىلقا ٟمنمىلوا ذم اعمجىلات  ىلذا اخلىلؼم شمٕمرل اًمٓم٥م؟ ىم٤مل: ٓ، ىمٚمىل٧م ًمىلف: إذا إـمٌىل٤مء 

اًمىلىلذي أٟمىلىل٧م ُمىلىل٤م شمٕمرومىلىلف شمىلىل١مُمـ سمىلىلف أم ٓ؟ ىمىلىل٤مل: أؤُمىلىلـ سمىلىلف، ىمٚمىلىل٧م ًمىلىلف: ُمىلىلع أن  ىلىل١مٓء أـمٌىلىل٤مء 

يمٗمىلىلىل٤مر وظمٜمىلىلىل٤مزير وممٙمىلىلىلـ يٙمقٟمىلىلىلقا خمٓمئىلىلىللم ويٙمقٟمىلىلىلقا ُمٖمروىلىلىللم وو.. إًمىلىلىلخ، ومىلىلىل٢مذا رسمٜمىلىلىل٤م 

اًمىلىلذي شمىلىل١مُمـ سمىلىلف أظمؼمٟمىلىل٤م قمىلىلغم ًمًىلىل٤من أصىلىلدق اًمٜمىلىل٤مس و ىلىلق رؾمىلىلقل اهلل، وأن اهلل أوطمىلىلك 

ْحَ ﴿إًمٞمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلف:  ـَ ؾُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىٌل ٌْىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلِدهِ ًَمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلٞمًْا ُِمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ى سمَِٕم ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلِذي أَْهَ ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلِجِد  ٤مَن اًمَّ ًْ ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلِجِد احْلىَلىلىلىلىلىلىلىلىلىلَراِم إمَِم اعْمَ ًْ اعْمَ

ىَْمََم  .. إًمخ أي٦م، أٟم٧م شمِمىلؽ ذم  ىلذا اخلىلؼم، صمىلؿ أريتىلف جمٚمىل٦م اهلىلال [4]اإلس ا::﴾ٕا

اًمتىلىلل يمىلىل٤من يّمىلىلدر ٤م يمىلىل٤مومر ذم ُمٍمىلىل اؾمىلىلٛمف: ضمرضمىلىلل زيىلىلدان، أريتىلىلف جمٚمىلىل٦م ُمّمىلىلقر ومٞمٝمىلىل٤م 

ؾمىلىلقر ارشمٗم٤مقمىلىلف أرسمٕمىلىل٦م أُمتىلىل٤مر، واًمىلىلديؽ يٛمٙمىلىلـ طمجٛمىلىلف  ديىلىلؽ ذم اًمٞم٤مسمىلىل٤من واوىلىلٕمٞمٜمف قمىلىلغم

أسمىلىلق ؿمىلىلؼميـ، اًمىلىلذيؾ شمٌٕمىلىلف واصىلىلؾ إمم إرض ُمىلىلـ ومىلىلقق ااىلىلدار، ىمٚمىلىل٧م ًمىلىلف:  ىلىلؾ شمىلىل١مُمـ 

هبىلىلذا؟ ىمىلىل٤مل: ُمىلىل٤م دام  ىلىلذه اًمّمىلىلقرة  ٙمىلىلذا، ىمٚمىلىل٧م ًمىلىلف:  ىلىلذا  ىلىلق ظمىلىلرق اًمٕمىلىل٤مدات، ومىلىل٤مهلل قمىلىلز 

وضمؾ اًمذي ظمٚمىلؼ اًمديٙمىل٦م سم٤مًمّمىلقرة اًمتىلل ٟمٕمرومٝمىل٤م ُمىلـ أضمىلؾ طمتىلك يٜمٌٝمٜمىل٤م ُمىلـ همٗمٚمتٜمىل٤م أن 

ا ُم٤م  ق اًمٓمٌٞمٕم٦م يمام ي٘مقل اًمد ريقن واًمٓم٤ٌمئٕمٞمقن، إٟمام  ىلذا سمت٘مىلدير اهلل قمىلز وضمىلؾ  ذ

وىمدرشمىلىلف، يمقٟمىلىلف يريىلىلد ئمٝمىلىلر ًمٜمىلىل٤م سمٕمىلىلض اخلىلىلقارق اًمٕمىلىل٤مدات طمتىلىلك مٞمىلىلل ؿمىلىلٕمقرٟم٤م اًمىلىلذي 

رٟم٤م سمٛمثىلؾ  ىلذه إُمىلقر اخل٤مرىمىل٦م ًمٚمٕمىل٤مدة، ومٙمىلام يمِّ ذَ ٜم٤م يُ سمر رَ شمٚمٌد ذم ىمٚمقسمٜم٤م اًمت٠مصمر سم٤مًمٕم٤مدة، ومَ 

احلٞمقاٟمىلىل٤مت خيىلىلرق اًمٕمىلىل٤مدة ذم اًمٌنمىلىل، و ىلىلؿ اعمٙمرُمىلىلقن ظمىلىلرق اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ قمىلىل٤مدة ذم 

قمٜمىلىلىلد اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ سمىلىلىلٜمص اًم٘مىلىلىلرآن، وسمخ٤مصىلىلىل٦م أن يٙمىلىلىلرم ُمىلىلىلٜمٝمؿ أيمىلىلىلرُمٝمؿ و ىلىلىلؿ إٟمٌٞمىلىلىل٤مء 

واًمرؾمىلىلىلىلؾ، وسمّمىلىلىلىلقرة أظمىلىلىلىلص أن يٙمىلىلىلىلرم أومْمىلىلىلىلٚمٝمؿ وؾمىلىلىلىلٞمد ؿ و ىلىلىلىلق ٟمٌٞمٜمىلىلىلىل٤م قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة 
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 واًمًام.

ىمّمىلىلىلدي ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذه احلٙم٤ميىلىلىل٦م أٟمىلىلىلؽ شمٕمىلىلىلرل يمٞمىلىلىلػ يٛمٙمىلىلىلـ اًمتًٚمًىلىلىلؾ واًمتجىلىلىل٤مدل ُمىلىلىلع 

 ًمٕمٚمؽ ومٝمٛم٧م؟ اًمٙمٗم٤مر  ١مٓء،

 اعمتّمؾ: واهلل ومٝمٛم٧م، اهلل جيزيؽ قمٜم٤م اخلػم إن ؿم٤مء اهلل.

 اهلل مٗمٔمؽ. اًمِمٞمخ:

 اعمتّمؾ: ٟمٕمؿ ومٝمٛم٧م ومٝمٛم٧م.

 اهلل يرمحف. اًمِمٞمخ:

 ( 00: 42: 02/ 290) اهلدى والنور/
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 ً٘اضاٝ أٓى اهلتاب هدع٘تٍٔ إىل اإلضالَ

ُمل ُمىلـ أ ىلؾ ُمداظمٚم٦م: قمٜمىلدي رء، رسمىلام أٟمىل٤م ُمىلثاً صىل٤مطم٥م أقمىلامل، وقمٜمىلدي حمىل٤م

اًمٙمت٤مب،  ذا اعمح٤مُمل أؿمٕمر أٟمف ىمري٥م ُمىلـ اإلؾمىلام، أطمدصمىلف قمىلـ اإلؾمىلام، ومىل٥م 

أن يًىلٛمع اإلؾمىلىلام يمىلام ـمٞمىلىل٥م، ومٛمروىل٧م زوضمتىلىلف ودظمٚمىل٧م اعمًتِمىلىلٗمك، ومٝمىلؾ جيىلىلقز 

زم أن أذ ىلىل٥م إًمٞمىلىلف ٕواؾمىلىلٞمف ًمٕمٚمٝمىلىل٤م شمٙمىلىلقن وم٤مامىلىل٦م ظمىلىلػم سمىلىل٠من يىلىلدظمؾ إمم اإلؾمىلىلام أم ٓ 

 جيقز؟

ـ ُمًىلىلىلٚمؿ خم٤مًمٗمىلىلىلىل٦م ذقمٞمىلىلىلىل٦م؛ ٕٟمىلىلىلىلف جيىلىلىلىلقز، وًمٙمىلىلىلىلـ اًمنمىلىلىلط أن ٓ خيىلىلىلىلرج ُمىلىلىلىل اًمِمىلىلىلٞمخ:

اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام قمىلىل٤مد هماُمىلىل٤ًم هيقديىلىل٤ًم، و ىلىلذا صم٤مسمىلىل٧م ذم صىلىلحٞمح اًمٌخىلىل٤مري، ًمٙمىلىلـ 

ؿمق يم٤مٟم٧م اًمٕم٤مىم٦ٌم، عم٤م قم٤مده وضمده ذم طمية اعمقت، وم٘مىل٤مل ًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام: ىمىلؾ ٓ 

إًمف إٓ اهلل، ويم٤من قمٜمد رأس اًمٖمام أسمقه، ومرومع اًمٖمام سمٍمىله إمم أسمٞمىلف يٜمٔمىلر إًمٞمىلف ٟمٔمىلرة 

ٜمك، يم٠مٟمف يًت٠مذٟمف ذم ـم٤مقم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، وأسمقه هيقدي، وم٤مخلٌٞم٨م ُمىل٤م هل٤م ُمٕم

وؾمىلىلٕمف إٓ أن ي٘مىلىلقل ًمقًمىلىلده: أـمىلىلع أسمىلىل٤م اًم٘م٤مؾمىلىلؿ، وم٘مىلىل٤مل: ٓ إًمىلىلف إٓ اهلل وُمىلىل٤مت، وم٘مىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف 

اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: احلٛمىلىلىلد هلل اًمىلىلىلذي أٟم٘مىلىلىلذه   ُمىلىلىلـ اًمٜمىلىلىل٤مر، و ىلىلىلذا ذم اًمقاىمىلىلىلع ُمىلىلىلـ يمٗمىلىلىلر 

َيْٕمِروُمقَٟمىلىلىلىلُف يَمىلىلىلىلاَم َيْٕمِروُمىلىلىلىلقَن ﴿ذم يمت٤مسمىلىلىلىلف:  اًمٞمٝمىلىلىلىلقد وقمٜمىلىلىلىل٤مد ؿ، ُمّمىلىلىلىلداق ىمىلىلىلىلقل اهلل قمىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ

ومٝمىلىلىلىلذا اًمٞمٝمىلىلىلىلقدي اخلٌٞمىلىلىلىل٨م عمىلىلىلىل٤م ؿمىلىلىلىل٤مل اسمٜمىلىلىلىلف ذم ـمريىلىلىلىلؼ اعمىلىلىلىلقت  [446]البقاااا ة:أسَمْٜمىَلىلىلىل٤مَءُ ْؿ 

وسمٞمٕمىلىلرل إٟمىلىلف اًمٜمجىلىل٤مة ذم أظمىلىلرة سم٤مشمٌىلىل٤مع اًمرؾمىلىلقل ىمىلىل٤مل ٓسمٜمىلىلف: أـمىلىلع أسمىلىل٤م اًم٘م٤مؾمىلىلؿ، أُمىلىل٤م  ىلىلق 

ٕمىلؿ، ٟمًىل٠مل إيىلف ٟم  وضمحىلدوا هبىل٤م واؾمىلتٞم٘مٜمتٝم٤م أٟمٗمًىلٝمؿ﴿ظمٌٞم٨م ٓ يزال يم٤مومر،  ىلذا  ىلق 

 اهلل احلامي٦م.

 (  00: 49: 38/ 327) اهلدى والنور/
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 االضتعاُٞ باملػسكني

ي٘مىلىلقل يم٤مشمىلىل٥م اًمٌٞمىلىل٤من سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم عمًىلىل٠مًم٦م اعمًتٜمٍمىلىل سم٤مًمٙمىلىل٤مومر، سم٤مظمتّمىلىل٤مر: إن  ُمداظمٚمىلىل٦م:

يم٤من ىمد اؾمتٜمٍم سمٙم٤مومر قمغم ُمًىلٚمؿ همىلػم ُمًىلتحؾ ذًمىلؽ ذقمىل٤ًم ذم ٟمٗمًىلف دومٕمىل٤ًم ًمٕمىلدوان 

لم اسمتىلداًء، وٓ ؾمىلٗمؽ دُمىل٤مئٝمؿ، وُمىلـ ظمىلقل فمٜمف واىمٕمىل٤ًم سمىلف همىلػم ُمريىلد سمىلف ًم٘متىل٤مل اعمًىلٚمٛم

قمىلىلغم ُم٤مًمىلىلف وٟمٗمًىلىلف، ومل جيىلىلد ُمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛملم ُمىلىلـ مٛمٞمىلىلف  ىلىلذا اًمٕمىلىلدوان، ومٝمىلىلق ٓ يىلىل٠مصمؿ 

 سمذًمؽ، ُم٤م شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ؟

ااقاب ي٤م أظمىلل ىمْمىلٞم٦م اًمتىل٠مصمٞمؿ رء، وآضمتٝمىل٤مد يٕمٜمىلل: ُمرسمىلقط سم٤مٓؾمىلؿ ؾمىلٚم٤ًٌم أو 

ؿ وم٤مضمتٝمىلىلد إذا طمٙمىلىلؿ احلىلىل٤ميم»إجي٤مسمىلىل٤ًم سمٛمٕمٜمىلىلك: ُمٕمىلىلرول ذم اًمنمىلىلع ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

 .شوم٠مص٤مب ومٚمف أضمران، وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد

وم٤مًمذي اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م .ورة ٓ ي٠مصمؿ،  ذا اًمٙمام اًمذي ىمٚمتف آٟمٗم٤ًم، أوًٓ  ق يمىلام 

 ُمـ ُمـ  ق اًم٘م٤مئؾ؟

 اًم٘م٤مئؾ جمٝمقل. ُمداظمٚم٦م:

جمٝمىلىلىلىلىلقل، ـمٞمىلىلىلىلىل٥م.  ىلىلىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلىلىلام اًمىلىلىلىلىلذي ٟم٘مٚمتىلىلىلىلىلف آٟمٗمىلىلىلىلىل٤ًم إُمىلىلىلىلىل٤م أن يٙمىلىلىلىلىلقن  ىلىلىلىلىلذا  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ:

سم٤مًمٙمىلىلىل٤مومر،  ىلىلىلق جمتٝمىلىلىلد ومٝمىلىلىلق ٓ يىلىلىل٠مصمؿ يمىلىلىل٠مي طمٙمىلىلىلؿ اعمقصىلىلىلقل سمىلىلىلام ومٕمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ آؾمىلىلىلتٕم٤مٟم٦م 

 ذقمل، وإن يم٤من همػم جمتٝمد ومٝمق آصمؿ.

وذم اًمٕمٌىلىلىلىلىلىل٤مرة صمٖمىلىلىلىلىلىلرات امٛمىلىلىلىلىلىلؾ ذم زواي٤م ىلىلىلىلىلىل٤م قمىلىلىلىلىلىلدم اًمدىمىلىلىلىلىلىل٦م ذم اًمتٕمٌىلىلىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلىلىلثاً: ممىلىلىلىلىلىل٤م 

اؾمتققمٌتف مم٤م ؾمٛمٕم٧م ُمٜمؽ آٟمٗم٤ًم ىمقًمف: ومل يًتحؾ ذًمؽ،  ذا ُمىل٤م يٗمٞمىلد، ومل يًىلتحؾ 
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ٓ يٙمٗمىلر، يٕمٜمىلل: ُمىلثاً: ىمٚمٜمىل٤م آٟمٗمىل٤ًم  ذًمؽ  ذا ُم٤م يٗمٞمد إٓ إذا يمىل٤من اعم٘مّمىلقد أٟمىلف يٙمٗمىلر أو

سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمتىلىلىل٤مرك اًمّمىلىلىلاة، ومٝمىلىلىلذا اًمتىلىلىل٤مرك ًمٚمّمىلىلىلاة آصمىلىلىلؿ ىمىلىلىلقًٓ واطمىلىلىلدًا؛ ٕٟمىلىلىلف ُمىلىلىل٤م ذم جمىلىلىل٤مل 

ًماضمتٝمىلىل٤مد، ومٜم٘مىلىلقل: إن يمىلىل٤من يىلىلؽمك اًمّمىلىلاة ُم١مُمٜمىلىل٤ًم ومٝمىلىلق وم٤مؾمىلىلؼ، وإن يمىلىل٤من يىلىلؽمك اًمّمىلىلاة 

ُمٜمٙمىلىلرًا ومٝمىلىلق يمىلىل٤مومر أي: همىلىلػم ُمًىلىلتحؾ ًمىلىلؽمك اًمّمىلىلاة، ومٝمىلىلذا اًمىلىلذي اؾمىلىلتجٚم٥م اًمٙمٗمىلىل٤مر إمم 

د اإلؾمام، ومٞم٠ميت ااقاب اًم٤ًمسمؼ و ق: أٟمف همػم آصمؿ، ًمٙمـ ُم٤م ُمٕمٜم٤م ىمٞمد، و ق همػم سما

 ُمًتحؾ،  ٥م  ق اؾمتحؾ.

  ق ويش اؾمٛمف ٕن  ٜم٤مك ىمًؿ ُمـ ىمٌؾ. ُمداظمٚم٦م:

اؾمىلىلٛمع.  ىلىل٥م  ىلىلق اؾمىلىلتحؾ، ًمٙمىلىلـ  ىلىلق اؾمىلىلتحؾ سم٤مضمتٝمىلىل٤مد ُمىلىل٤م اًمٗمىلىلرق؟ ٓ ومىلىلرق  اًمِمىلٞمخ:

 ومٝمٛم٧م؟

 أي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أن ؿمقومقا ُماطمٔم٦م إخ قمكم. اًمِمٞمخ:

قمىلكم: إٟمىلف ؿمىلٞمخٜم٤م  ىلق ُمًؽمؾمىلؾ ذم اًمٌحىل٨م إخ اظمتٍمىل ًمىلؽ اظمتّمىل٤مرًا، وإٓ  ىلىلق 

 ُمـ ىمٌؾ ىم٤مل: إذا اؾمتحؾ وإٓ ُم٤م اؾمتحؾ.

 أٟم٤م أدري أٟم٤م أشمٙمٚمؿ قمـ  ذه اًمٗم٘مرة،  ذه اًمٗم٘مرة. اًمِمٞمخ:

 صحٞمح، اًمٙمام صحٞمح ي٤م ؿمٞمخٜم٤م ُم٤م ومٞمف ؿمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 أن أقمد اًمٙمام ٟمٗمًف. اًمِمٞمخ:

 أول.ًمق ضم٧ٌم اًم١ًمال ُمـ  ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٓ، ٟمٗمس اًمٗم٘مرة اًمذي شمٙمٚمٛم٧م قمٜمٝم٤م. اًمِمٞمخ:

 وأٟم٤م يمٜم٧م ُمت٠مصمر قمـ اًمٗم٘مرة أيمؼم ُمـ شمٚمؽ، ًمٙمـ ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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إن يمىل٤من ىمىلىلد اؾمتٜمٍمىلىل اًمٙمىلىل٤مومر قمىلىلغم ُمًىلىلٚمؿ همىلىلػم ُمًىلىلتحؾ ذًمىلىلؽ ذقمىلىل٤ًم ذم ٟمٗمًىلىلف قمىلىلغم 

ٟمحىلىلق ُمىلىل٤م ؾمىلىلٌؼ سمٞم٤مٟمىلىلف ذم احل٤مًمىلىل٦م إومم، ومىلىل٢من يمىلىل٤من اؾمتٜمّمىلىل٤مره  ىلىلذا دومٕمىلىل٤ًم ًمٕمىلىلدوان فمٜمىلىلف 

يىلىلد سمىلىلف ىمتىلىل٤مل اعمًىلىلٚمٛملم اسمتىلىلداًء وٓ ؾمىلىلٗمؽ دُمىلىل٤مئٝمؿ، وُمىلىلـ ظمىلىلقل قمىلىلغم واىمٕمىلىل٤ًم سمىلىلف همىلىلػم ُمر

ؿ صمَّ ١مَ ُم٤مًمىلىلىلف، وٟمٗمًىلىلىلف ومل جيىلىلىلد ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمٛملم ُمىلىلىلـ مٛمىلىلىلف ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا اًمٕمىلىلىلدوان، ومٝمىلىلىلق ٓ ُيىلىلىل 

 سمذًمؽ ؾمقاًء يم٤من ىمت٤مل أم مل يٙمـ.

 ذا  ق ٟمٗمس اًمٕم٤ٌمرة اًمذي ىمرأشمف،  ذا  ق اًمتٕمٚمٞمؾ، يٕمٜمل: أٟم٧م ومٙمرك ُم٤م  اًمِمٞمخ:

 ىمٌٚمف يٖمػم اعمقوقع؟

سمىلىلس قمىلىلغم ومٙمىلىلر أٟمىلىلف يٕمٜمىلىلل: يمٚمٛمىلىل٦م آؾمىلىلتحال صىلىلدور ٤م ٕٟمىلىلف ُمىلىلـ أضمىلىلؾ  :ُمداظمٚمىلىل٦م

 يتحٗمظ قمام ؾمٌؼ،  ذا دوره.

 ... ٕٟمف ي٤م ؿمٞمخ أفمـ ذم قماىم٦م محٞمٛم٦م ضمدًا سم٠موٓده ُمرة.

  ٤مهت٤م ٟمِمقل. اًمِمٞمخ:

وُمىلىلىلىلـ اعمًىلىلىلىل٤مئؾ اًمتىلىلىلىلل مىلىلىلىل٧م هلىلىلىلىلذا اعمقوىلىلىلىلقع سمّمىلىلىلىلٚم٦م ُمًىلىلىلىل٠مًم٦م اعمًتٜمٍمىلىلىلىل  ُمداظمٚمىلىلىلىل٦م:

يمىلىل٤من ىمىلىلد اؾمىلىلتحؾ ومٕمٚمىلىلف  ىلىلذا ذم ٟمٗمًىلىلف  سم٤مًمٙمىلىل٤مومر قمىلىلغم اعمًىلىلٚمٛملم، وأٟمىلىلف يٜمٔمىلىلر ومٞمىلىلف، ومىلىل٢من

اؾمتحآً ذقمٞم٤ًم، وأضم٤مزه ًمًٗمؽ دُم٤مء اعمًٚمٛملم أو إذٓهلؿ وؾمٚم٥م أُمىلقاهلؿ، ومٝمىلق 

هبذا يمىل٤مومر؛ ٕٟمىلف ُمًىلتحؾ أُمىلرًا حمرُمىل٤ًم، وإن يمىل٤من ىمىلد اؾمتٜمٍمىل سمٙمىل٤مومر قمىلغم ُمًىلٚمؿ همىلػم 

ُمًىلىلتحؾ ذًمىلىلؽ ذقمىلىل٤ًم ذم ٟمٗمًىلىلف، قمىلىلغم أٟمىلىلف ُمىلىل٤م ؾمىلىلٌؼ سمٞم٤مٟمىلىلف ذم احل٤مًمىلىل٦م إومم، ومىلىل٢من يمىلىل٤من 

ه  ىلذا دومٕمىل٤ًم ًمٕمىلدوان فمٜمىلف واىمٕمىل٤ًم سمىلف همىلػم ُمريىلد سمىلف ىمتىل٤مل اعمًىلٚمٛملم اسمتىلداًء، وٓ اؾمتٜمّم٤مر

ف ُمىلـ ٞمؾمٗمؽ دُم٤مئٝمؿ، وُمـ ظمقل قمغم ُم٤مًمف وٟمٗمًف ومل جيد ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ مٛم

ؿ سمىلىلىلىلىلذًمؽ، ؾمىلىلىلىلىلقاًء أيمىلىلىلىلىل٤من ىمتىلىلىلىلىل٤مل أم مل يٙمىلىلىلىلىلـ، أُمىلىلىلىلىل٤م إن يمىلىلىلىلىل٤من صمَّ ١مَ  ىلىلىلىلىلذا اًمٕمىلىلىلىلىلدوان، ومٝمىلىلىلىلىلق ٓ ُيىلىلىلىلىل 

أي: همىلىلػم ُمًىلىلتحؾ ًمىلىلف، ومل يٙمىلىلـ  اؾمتٜمّمىلىل٤مره سم٤مًمٙمىلىل٤مومر قمىلىلغم همىلىلػم احلىلىل٤مًمتلم اًمًىلىل٤مسم٘متلم،

ًمىلىلدومع قمىلىلدوان ُمٔمٜمىلىلقن، ومٝمىلىلق سمىلىلذًمؽ ُمرشمٙمىلىل٥م يمٌىلىلػمة ُمىلىلـ اًمٙمٌىلىل٤مئر دمىلىل٥م سمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمتقسمىلىل٦م 
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 اًمٜمّمقح، وٓ شمتح٘مؼ اًمتقسم٦م اًمٜمّمقح إٓ سمنموـمٝم٤م.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 صمؿ يند  ٜم٤م ُمـ سم٤مب أطمٙم٤مم اإليمراه. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

يم٠مٟمف يريد أن يٗمن يمؾ صمؿ يًؽمؾمٚمقن وي٘مقل ُمـ سم٤مب أطمٙم٤مم اإليمراه: و ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مب ُمـ سم٤مب أطمٙم٤مم اإليمراه.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 يم٠مٟمف يذيمر اإليمراه  ل ُمع اًمٗمرد وُمع اعمجتٛمع. ُمداظمٚم٦م:

 قمغم يمؾ طم٤مل ُم٤م أدري أظمذت ااقاب قمـ ؾم١ماًمؽ؟ اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ( 00: 06: 38/ 343) اهلدى والنور /
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 حلٍ اهتٔسب ًّ اخلدًٞ اهعطلسٙٞ

احلٙمؿ ُمـ ظمدُم٦م اًمَٕمٚمَؿ اإلضم٤ٌمريىل٦م قمىلغم اًمنمىليٕم٦م حلاميىل٦م اًمٞمٝمىلقد ُم٤م  ق  ُمداظمٚم٦م:

 وطمراؾمتٝمؿ، وُم٤م  ق اًمٜمقع اًمذي؟

 ... ُمداظمٚم٦م:

أفمـ ي٤م أظمل  ذا اًم١ًمال يٕمٜمل: ٓ يّمح ذيمره ُمىلـ ٟم٤مطمٞمىل٦م أٟمىلف يتٕمٚمىلؼ سمٛمىلـ  اًمِمٞمخ:

 ٓ يًتٓمٞمع ظماومف، ومٝمٛمتٜمل؟

 يٕمٜمل أىمّمد. ُمداظمٚم٦م:

ص ُمٜمٝمىلىل٤م طمتىلىلك أٟمىلىل٧م شمًىلىل٠مل يٕمٜمىلىلل: اخلدُمىلىل٦م اًمٕمًىلىلٙمري٦م  ىلىلؾ يًىلىلتٓمٞمع اخلىلىلا اًمِمىلىلٞمخ:

  ذا اًم١ًمال؟

 ممٙمـ هي٤مضمر يٕمٜمل شمرك  ذا اعمٙم٤من ُمثاً ويٗمر سمديٜمف. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. طمٞمٜمئذ ٟم٘مقل: إذا اؾمتٓم٤مع أن يتخٚمص ومقاضمٌف ذًمؽ. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 وٓ جيقز أن خيدم. اًمِمٞمخ:

 (  00: 11: 52/ 344) اهلدى والنور /
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 حلٍ اهتذِظ جبِطٚٞ بود كافس

 ٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمتجٜمس سمجٜمًٞم٦م أ ؾ اًمٙمٗمر .سم ُمداظمٚم٦م:

  ذا ُمـ م٤مم شمقزم اًمٙمٗم٤مر. اًمِمٞمخ:

 اهلل أيمؼم.  ُمداظمٚم٦م:

ُف ُِمٜمُْٝمؿْ ﴿ اًمِمٞمخ: ُْؿ ُِمٜمُْٙمْؿ وَم٢مِٟمَّ ـْ َيتََقهلَّ  .[54]المائدة:﴾َوَُم

ذم سمٕمْمىلىلىلٝمؿ ي٘مىلىلىلقل  ىلىلىلذه .ورة، يٕمٜمىلىلىلل: سمٕمىلىلىلض اعمٝمىلىلىل٤مضمريـ ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلٌاد  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 .اإلؾماُمٞم٦م ُم٤م ُمٕمٝمؿ ضمٜمًٞم٦م وُم٤م ُمٕمٝمؿ ضمقاز

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

ومام جيدون ُمٚمج٠م وُم٤م جيدون طمٞمئذ إٓ يتجٜمًقا سمجٜمًٞم٤مت أ ؾ اًمٙمٗمر  ُمداظمٚم٦م:

ويٕمٞمِمىلىلىلىلىلقا ذم سمىلىلىلىلىلاد اإلؾمىلىلىلىلىلام، يٕمٜمىلىلىلىلىلل يّمىلىلىلىلىلػم ُمٕمىلىلىلىلىلف ضمىلىلىلىلىلقاز أُمريٙمىلىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلىلثاً ويٕمىلىلىلىلىلٞمش ذم 

 اًمًٕمقدي٦م.

 واهلل  ذه ُم٠ًمًم٦م يمجقاب يٕمٜمل هيع وقمٚمٛمل. اًمِمٞمخ:

ح أن أي ااقاب  ق ُمٕمىلرول، اًميىلورات شمٌىلٞمح اعمحْمىلقرات ًمٙمىلـ  ىلؾ صىلحٞم

ُمًىلىلىلٚمؿ ُمىلىلىل٤م قمٜمىلىلىلده ضمىلىلىلقاز ٓ يًىلىلىلتٓمٞمع أن يٕمىلىلىلٞمش إٓ ذم سمىلىلىلاد اًمٙمٗمىلىلىلر؟ إن يمىلىلىل٤من صىلىلىلحٞمح٤ًم 

وم٤مًميورات شمٌٞمح اعمحْمقرات، أُمىل٤م أٟمىل٤م ويمىلام ىمٚمٜمىل٤م آٟمٗمىل٤ًم أٟمىل٤م ًمًىل٧م رضمىلؾ ُمٓمٚمىلع قمىلغم 

ذوط ااىلىلقازات وإؾمىلىل٤ٌمب اًمتىلىلل شم١م ىلىلؾ اإلٟمًىلىل٤من همريىلىل٥م أن يٜمىلىل٤مل ضمىلىلقاز ذم سمٚمىلىلد ُمىلىل٤م 

 ىلذا اًم٘م٤مئىلؾ سمىل٠من  ٜمىل٤مك .ورة، وم٠مٟمىل٤م  إمم آظمره، ًمذًمؽ أـمٚمؼ اًم٘مقل وم٠مىمقل: إن صدق
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أىمىلىلىلقل: اًميىلىلىلورة شمٌىلىلىلٞمح اعمحْمىلىلىلقرات، أُمىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م ؿمخّمىلىلىلٞم٤ًم ٓ أىمتٜمىلىلىلع وٓ أوضمىلىلىل٥م قمىلىلىلغم 

همػمي أن ٓ ي٘متٜمع ُمثكم، ٓ أىمتٜمع أن  ٜم٤مك يٕمٜمل: .ورة ُمٚمح٦م ًمٚمٛمًىلٚمؿ اًمىلذي ًمديىلف 

 ضمقاز أٟمف ٓ يتٛمٙمـ ُمـ أن يٕمٞمش ذم سمٚمده اإلؾماُمل إٓ ذم سماد اًمٙمٗمر، واهلل أقمٚمؿ.

... ًمٚمجىلىلقاب اًمىلىلكم أقمٓمٞمتىلىلف ىمٌىلىلؾ ؿمىلىلقي ًمىلىلمخ  ىلىلذا أطمٙمٞمىلىل٧م ٓزم يٙمىلىلقن ٦م:ُمداظمٚمىلىل

 وومؼ اًمنمـملم.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ًمٚمقضمقد ظم٤مرج. ُمداظمٚم٦م:

 إول: أٟمف يٙمقن ُمٚمتزم سمديٜمف ويٓمٌؼ اًمدي٤مٟم٦م اإلؾماُمٞم٦م.

 واًمث٤مين: أن يٙمقن سمٞمٜمٝمؿ قم٤ممل.

 ٓ ُمىلىلىلىل٤م ىمٚمىلىلىلىل٧م سم٤مًمٜمًىلىلىلىل٦ٌم ًمٚمٗمىلىلىلىلرد، اعمجتٛمىلىلىلىلع اعمجتٛمىلىلىلىلع. ااامقمىلىلىلىل٦م اعمًىلىلىلىلٚمٛم٦م اًمِمىلىلىلىلٞمخ:

اعمتٖمرسم٦م ذم سماد اًمٖمرب يٙمقٟمقا ُمتٙمتٚملم، ُمتجٛمٕملم، هلىلؿ ؿمىلقيم٦م، هلىلؿ ؿمىلقيم٦م، هلىلؿ 

 ىمقة، هلؿ قمّم٦ٌم،  ذا اًمنمط، ُمش يٙمقٟمقا فم٤م ريـ ذم اعمجتٛمع اًمٙم٤مومر.

اًمنمط اًمث٤مين: أن يٙمقن  ٜم٤مك قم٤ممل ي٘مقد ؿ، وإذا مل يقضمد قم٤ممل، يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمىلـ 

وُمىلىل٤م ىمىلىلدر يٕمٓمىلىلل دًمٞمىلىلؾ ُمىلىلـ يٕمٚمىلىلؿ قمٚمىلىلؿ ىمٚمٞمىلىلؾ سم٤مًمىلىلديـ وإذا ُمىلىلثاً واطمىلىلد صىلىل٤مر ذم ُمِمىلىلٙمٚم٦م 

 اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م يرضمع إمم اًمٙمت٥م أو يمام شمٗمْمٚم٧م إٟمف أٟم٧م شم٘مري٤ًٌم يقُمٞم٤ًم شم٠مشمٞمؽ ...

اًمرضمىلىلقع إمم اًمٙمتىلىل٥م يىلىل٤م أظمىلىلل ُمىلىل٤م مىلىلؾ اعمِمىلىلٙمٚم٦م، راح يرضمىلىلع إمم ومتىلىل٤موى  اًمِمىلىلٞمخ:

ىمىلىل٤ميض ظمىلىل٤من ُمىلىلثاً، راح يرضمىلىلع ًمٙمتىلىل٤مب اًمٌزازيىلىل٦م، راح يرضمىلىلع إمم أي يمتىلىل٤مب آظمىلىلر ُمىلىلـ 

ع إذا ارشم٘مىلىلىلك وقمىلىلىلا إمم يمتىلىلىل٤مب اًمِمىلىلىلقيم٤مين، إمم يمتىلىلىل٤مب يمتىلىلىل٥م اعمىلىلىلذا ٥م، أو راح يرضمىلىلىل

ؾمىلىلىلٌؾ اًمًىلىلىلام إمم آظمىلىلىلره،  ىلىلىلذا ُمىلىلىل٤م يٙمٗمىلىلىلل  ىلىلىلذا اًمرضمىلىلىلقع، ٓزم يٙمىلىلىلقن قمىلىلىل٤ممل سم٤مًمٙمتىلىلىل٤مب 

واًمًىلىلٜم٦م، قمىلىل٤ممل يٕمٜمىلىلل جمتٝمىلىلد، يٕمٜمىلىلل: يًىلىلتٓمٞمع يٛمٞمىلىلز احلىلىلدي٨م اًمّمىلىلحٞمح ُمىلىلـ اًمْمىلىلٕمٞمػ 
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اًم٘مىلىلىلىلقل اًمّمىلىلىلىلحٞمح ُمىلىلىلىلـ اًم٘مىلىلىلىلقل اًمْمىلىلىلىلٕمٞمػ، اعمقاومىلىلىلىلؼ عمىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىل٤من قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلٚمػ اًمّمىلىلىلىل٤مًمح 

آظمىلىلىلىلىلره، أي جيىلىلىلىلىل٥م أن يٙمىلىلىلىلىلقن سمىلىلىلىلىل٤معمٕمٜمك اًمنمىلىلىلىلىلقمل قم٤معمىلىلىلىلىل٤ًم وسمىلىلىلىلىل٤معمٕمٜمك  واعمخىلىلىلىلىل٤مًمػ إمم

 اًمٕمرذم جمتٝمدًا. أي ٟمٕمؿ. 

 (00: 08: 05/   355) اهلدى والنور / 

 ( 00: 09: 39/   355) اهلدى والنور / 

 

 باب ًِٕ

 ُم٤م طمٙمؿ شمٖمٞمػم ااٜمًٞم٦م ُمـ سمٚمد ُمًٚمؿ إمم سمٚمد يم٤مومر؟ اعمٚم٘مل:

 ذًمؽ  ق قملم اًمتقزم ًمٚمٙم٤مومر. اًمِمٞمخ:

 ؿمٞمخٜم٤م ذم رؾم٤مًم٦م يمام ؾمٛمٕم٧م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد اخلي طمًلم. ُمداظمٚم٦م:

 آه اًمِمٞمخ:

 ُمٕمرول ـمٌٕم٤ًم. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ذم شمٙمٗمػم ُمـ يتجٜمس سم٤ماٜمًٞم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م ٕن  ق يم٤من ذم شمٚمؽ اًمٌاد. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ( 00: 37: 23/ 513) اهلدى والنور/
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 احلص٘ي عوٟ د٘اش ضفس أدِيب

شمٕم٘مٞم٥م ُمٝمؿ ضمدًا ويٚمجىل٠م ًمىلف أيمثىلر اًمِمىل٤ٌمب اًمىلذي  ىلق اًمًىلٗمر  ؿمٞمخٜم٤م  ٜم٤مك ُمداظمٚم٦م:

 إمم سماد اًمٖمرب سمحج٦م احلّمقل قمغم ضمقاز اًمًٗمر؟

  ذه ظمتؿ ًمٚمٛمقآة. اًمِمٞمخ:

أٟمىلىل٤م أردت ُمٜمىلىلؽ شمٕمٚمٞمىلىلؼ هلىلىلذه؛ ٕين أريىلىلد أن يٜمنمىلىل  ىلىلذا اًمتٕمٚمٞمىلىلؼ إن يمىلىل٤من  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 سم٤مإلُمٙم٤من.

ل ُمٜمىلىلىلذ أؾمىلىلىلٌقع أظمقٟمىلىلىل٤م رائىلىلىلد... أٟمىلىلىلتؿ شمٕمرومىلىلىلقن أٟمىلىلىلف ُم٘مىلىلىلٞمؿ ذم  ٜمج٤مريىلىلىل٤م ؾمىلىلىل٠مًمٜم اًمِمىلىلىلٞمخ:

شم٘مري٤ًٌم سم٤مهل٤مشمػ، أوًٓ ؾمىل٠مًمٜمل قمىلـ ااٝمىل٤مد ذم اًمٌقؾمىلٜم٦م واهلرؾمىلؽ، ىمٚمىل٧م أٟمىل٤م ٓ أقمت٘مىلد 

أن  ٜم٤مك ضمٝم٤مد، ويمام شمٕمٚمٛمقن  ذا دائىلاًم رأيٜمىل٤م ااٝمىل٤مد ٓ يٙمىلقن ضمٝمىل٤مد أومىلراد ًمٚمٙمٗمىل٤مر 

اًمىلىلذيـ قمٜمىلىلد ؿ يمىلىلؾ وؾمىلىل٤مئؾ اًم٘متىلىل٤مل واًمتىلىلدُمػم، وإٟمىلىلام يٙمىلىلقن سمجٝمىلىل٤مد اًمىلىلدول اإلؾمىلىلاُمٞم٦م 

 ام شمٕمٚمٛمقن..!ًمٙمـ اًمدول اإلؾماُمٞم٦م يم

ًمٙمـ إذا يم٤من  ٜم٤مك جمىل٤مل سم٤معمًىل٤مقمدة ؾمىلقاء سم٤معمىل٤مل أو اًمٕمىلاج واًمىلدواء و.. ومٝمىلذا 

 أىمؾ ُم٤م جي٥م،  ذا امدصمٜم٤م ُمٕمف ؾم٤مسم٘م٤ًم.

ومج٤مءين ُمٜمذ أؾمٌقع شم٘مري٤ًٌم ي٘مقل: أن إليّم٤مل  ذه اعم٤ًمقمدات إمم شمٚمؽ اًمٌاد 

ن ٓ يٛمٙمىلىلىلىلـ ًمٚمرضمىلىلىلىلؾ اًمٕمىلىلىلىلر  اعمًىلىلىلىلٚمؿ أن يىلىلىلىلدظمٚمٝم٤م إٓ سمجىلىلىلىلقاز أضمٜمٌىلىلىلىلل، ومٝمىلىلىلىلؾ جيىلىلىلىلقز أ

 أؾمتخرج أٟم٤م ضمقاز  ٜمج٤مري ًمٙمل أمٙمـ ُمـ إدظم٤مل  ذه اعم٤ًمقمدات؟

ىمٚم٧م ًمف:  ذا ٓ جيقز؛ ٕن  ذا  ق ظمتؿ عمقآة اًمٙمٗم٤مر؛ ٕٟمؽ شمٕمٜمىلل أٟمىلؽ شمريىلد 
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أن شمٙمىلىلىلقن حمٙمقُمىلىلىل٤ًم هبىلىلىلذا اًمٜمٔمىلىلىل٤مم اًمٙمىلىلىل٤مومر، وًمىلىلىلذًمؽ أٟمىلىلىل٧م شمًىلىلىلتٜمجد وشمرضمىلىلىلق  ىلىلىل١مٓء أن 

اعمىلىلقآة ًمٚمٙمٗمىلىل٤مر، يٕمٓمىلىلقك  ىلىلذا ااىلىلقاز اًمٙمىلىل٤مومر، وم٠مٟمىلىل٤م دائىلىلاًم أىمىلىلقل سمىلىل٠من  ىلىلذا ُمىلىلـ مىلىل٤مم 

وأيْمىلىل٤ًم يمثىلىلػمًا ُمىلىل٤م ؾمىلىلئٚم٧م وًمٕمىلىلؾ اًمىلىلديمتقر يٕمىلىلرل  ىلىلذه احل٘مٞم٘مىلىل٦م أن اعمًىلىلٚمؿ ُمىلىلثاً اًمىلىلذي 

يٕمٞمش ذم شمٚمؽ اًمٌاد طمتك يٙمقن ًمف احل٘مقق اًمتل شمٕمٓمك ًمٚمٛمقاـمـ إُمريٙمل ٓ سمىلد 

 ىلىلىلق أن يٙمىلىلىلقن قمٜمىلىلىلده ضمىلىلىلقاز أُمريٙمىلىلىلل، وًمٞمحّمىلىلىلؾ قمىلىلىلغم ااىلىلىلقاز إُمريٙمىلىلىلل يٛمٙمىلىلىلـ أن 

 إُمريٙمل، صحٞمح  ذا؟يتزوج أُمريٙمٞم٦م ومٞمحّمؾ قمغم ااقاز 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ٟم٘مىلىلقل ٟمحىلىلـ: اًمٖم٤ميىلىل٦م ٓ شمىلىلؼمر اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م،  ىلىلذه ىم٤مقمىلىلدة ًمٞمًىلىل٧م إؾمىلىلاُمٞم٦م أسمىلىلدًا،  اًمِمىلىلٞمخ:

ومٚمذًمؽ اؾمتحّم٤مل ااقاز  ذا قملم اعمقآة، ام٘مٞمؼ ًمٚمٛمقآة م٤مُم٤ًم ًمٚمٙمٗمىل٤مر وطمتىلك 

أيْمىلىل٤ًم ُمىلىلـ ُمِمىلىل٤ميمؾ اإلىم٤مُمىلىل٦م ذم شمٚمىلىلؽ اًمىلىلٌاد ًمٕمىلىلكم قمرومىلىل٧م  ىلىلذا ُمىلىلـ أظمقٟمىلىل٤م أسمىلىلق رائىلىلد أو 

ًمٕمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا أيْمىلىلىل٤ًم ُمقضمىلىلىلقد ذم شمٚمىلىلىلؽ اًمىلىلىلٌاد، يٕمٓمىلىلىلك اعم٘مٞمٛمىلىلىلقن ذم شمٚمىلىلىلؽ اًمىلىلىلٌاد همىلىلىلػمه، و

 راشم٥م، إذا يم٤من ُم٤م قمٜمد ؿ قمٛمؾ، ُمقضمقد  ذا ذم أُمريٙم٤م؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ـَ قَمىلىلىلىلىلىلغَم اعْمُىلىلىلىلىلىل١ْمُِمٜملَِم ﴿ؾمىلىلىلىلىلىلٌح٤من اهلل، رسمٜمىلىلىلىلىلىل٤م ي٘مىلىلىلىلىلىلقل:  اًمِمىلىلىلىلىلىلٞمخ: ـْ جَيَْٕمىلىلىلىلىلىلَؾ اهللَُّ ًمِٚمَْٙمىلىلىلىلىلىل٤مومِِري َوًَمىلىلىلىلىلىل

ٌِٞمًا   .[444]النسا::﴾ؾَم

اًمٞمىلىلىلد اًمٕمٚمٞمىلىلىل٤م ظمىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اًمٞمىلىلىلد اًمًىلىلىلٗمغم، واًمٞمىلىلىلد اًمٕمٚمٞمىلىلىل٤م  ىلىلىلل »: ي٘مىلىلىلقل ¢ورؾمىلىلىلقل اهلل 

 .شاعمٕمٓمٞم٦م واًمٞمد اًمًٗمغم  ل أظمذة

ُة َوًمَِرؾُمىلقًمِِف ﴿ومٙمٞمػ يٛمد اعمًٚمؿ يده ًمٞمٜم٤مل ُمىل٤مًٓ أو صىلدىم٦م ُمىلـ يىلد اًمٙمىل٤مومر،  َوهللَِِّ اًْمِٕمىلزَّ

 .[3]المنافقون:﴾َوًمِٚمُْٛم١ْمُِمٜملِمَ 

در يمٗم٤ميىل٦م، واحلٛمىلد هلل رب أؾم٠مل اهلل قمز وضمؾ أن جيٕمٚمٜم٤م ُم١مُمٜملم طم٘م٤ًم، وهبىلذا اًم٘مىل
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 اًمٕم٤معملم.

أين هنٞم٧م »ؿمٞمخٜم٤م ٓ سمد أن ٟمذيمر ذم  ذا اًم٤ٌمب وإن صح و ق طمدي٨م:  ُمداظمٚم٦م:

 أي: قمـ قمٓم٤مئٝمؿ ورزىمٝمؿ. شقمـ زسمد اعمنميملم

 صدق رؾمقل اهلل. اًمِمٞمخ:

 ( 00: 00: 40/ 618) اهلدى والنور / 
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 داز اإلضالَ ٗداز اهلفس

ن اًمدار شمٙمقن إ٤مك ىمقل ي٘مقًمف سمٕمض اًمٜم٤مس: عم٤م ىمٚم٧م: سماد اإلؾمام،  ٜم ُمداظمٚم٦م:

دار إؾمىلىلىلام إذا يمىلىلىل٤من احلٙمىلىلىلؿ إؾمىلىلىلاُمل أو يٓمٌىلىلىلؼ ذع اهلل ذم  ىلىلىلذه اًمىلىلىلدار، وإذا يمىلىلىل٤من.. 

يمؿ ومٞمٝم٤م ٓ ٤مأ ٚمٝم٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مر واًمدي٤مر دي٤مر يمٗمر إذا يم٤من احل ّؾ ضُم طمتك يٕمٜمل: وًمق يم٤من 

 مٙمؿ ومٞمٝم٤م سمام أٟمزل اهلل.

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

 ُمـ اعمًٚمٛملم.أ ٚمٝم٤م  ؾر وًمق يم٤من ضُم  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

  ؾ  ذا اًم٘مقل صحٞمح؟ ُمداظمٚم٦م:

ٓ ًمىلىلٞمس سمّمىلىلحٞمح،  ىلىلذا اًم٘مىلىلقل ُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىل٤مه؟ ُمىلىل٤م  ىلىلق ُمىلىلـ ًمقازُمىلىلف؟ ُمىلىلثاً  ىلىلذه  اًمِمىلىلٞمخ:

اًمٌاد أو سماد ؾمقري٦م أو همػم ٤م ُمـ اًمٌاد إظمرى اًمتل مٙمؿ طمٙم٤مُمٝم٤م ُمىلع إؾمىلػ 

 يم٤مازائر سم٤مًم٘مقاٟملم إروٞم٦م،  ذه أي ىمًؿ ُمـ اًمٌاد؟ سماد طمرسمٞم٦م؟

 ٓ ٓ ًمٞم٧ًم سمحرسمٞم٦م، سمس أٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

 إذا إذا.. ُم٤م قمٚمٞمش ُم٤م قمٚمٞمش ُم٤م قمٚمٞمش؟ اًمِمٞمخ:

أضمٌتؽ ًمٙمـ ٟمريد أن ٟمّمؾ سمٓمريؼ شمًٚمًؾ ُمٜمٓم٘مل ومٙمري إمم إسمٓم٤مل  ذا  اًمِمٞمخ:

 اًم٘مقل.
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 ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

ىلىلىلىلىل حُ ٞمىلىلىلىلىل٧م سمِ ٚمِ إذا يم٤مٟمىلىلىلىلىل٧م  ىلىلىلىلىلذه اًمىلىلىلىلىلٌاد ًمٞمًىلىلىلىلىل٧م سمىلىلىلىلىلاد إؾمىلىلىلىلىلاُمٞم٦م؛ ٕهنىلىلىلىلىل٤م اسمتُ  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ: ٤مم ٙمَّ

، صمؿ  ١مٓء احلٙم٤مم قمغم ىمًٛملم: ىمًؿ يٕمؽمل سم٠مٟمف جيىل٥م مٙمٛمقن سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل

 ؿ، ًمٙمـ..ٙمأن يٙمقن اإلؾمام  ق احل

 جمٛمققم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ًمٙمـ  قى اًمٜمٗمس أو شمٕمرل اعمّم٤مًمح. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

ه، وىمًؿ صم٤مين ي٘مقل ًمؽ: اإلؾمام  ذا رضمٕمل وٓ يّمٚمح يٙمقن طم٤ميماًم آ اًمِمٞمخ:

 شمٖمػم شمرى،  ١مٓء يمٗم٤مر، ٓ ومرق سمٞمٜمف.ذم  ذا اًمزُم٤من،  ذا اًمزُم٤من أن اًمزُم٤من 

 سمٜمص أي٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

ُ﴿ ُمداظمٚم٦م: ُٙمْؿ سمِاَم َأٟمَزَل اهللَّ ـْ مَلْ َمْ  .[44]المائدة:﴾َوَُم

 ٟمٕمؿ. سمس أي٦م هل٤م شم٠مويات يمام ىم٤مل شمرن٤من اًم٘مرآن. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ًمىلذًمؽ ىمٚمىل٧م أٟمىل٤م يمٗمر دون يمٗمىلر، ًمىلٞمس يمىلام يىلذ ٌقن إًمٞمىلف، يمٗمىلر دون يمٗمىلر؛ و اًمِمٞمخ:

 ن اًمذيـ مٙمٛمقن اًمٞمقم ذم سماد اإلؾمام  ؿ ىمًامن: إ

 ٟمٕمؿ.  ُمداظمٚم٦م:

ىمًؿ يٕمؽمل أن احلٙمؿ ًمفؾمام  ق اًمقاضم٥م وًمٙمـ يم٤معمرا  واًم٤ًمرق  اًمِمٞمخ:

واًمزاين واًمٖم٤مش واًمذي يىلٜمؿ ويًىلتٖمٞم٥م وإمم آظمىلره، يمىلؾ  ىل١مٓء خيىل٤مًمٗمقن اإلؾمىلام، 
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 وم٢مذا اؾمتحٚمقا ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  ذه اعمٕم٤ميص ومٝمؿ يمٗم٤مر.

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

وإذا ىمىلىلىل٤مًمقا: ٓ طمىلىلىلقل وٓ ىمىلىلىلقة إٓ سمىلىلىل٤مهلل، اهلل يتىلىلىلقب قمٚمٞمٜمىلىلىل٤م، اهلل هيىلىلىلديٜم٤م إمم  اًمِمىلىلىلٞمخ:

آظمىلىلىلره، يٕمٜمىلىلىلل: اًمٕم٘مٞمىلىلىلدة شمىلىلىلرا ؿ صىلىلىلحٞمح٦م ًمٙمىلىلىلـ قمٛمٚمٝمىلىلىلؿ خمىلىلىل٤مًمػ ًمٚمٕم٘مٞمىلىلىلدة، ومٝمىلىلىل١مٓء ٓ 

 ٟمحٙمؿ سمردهتؿ.

ىمًؿ صم٤مين ُمـ احلٙم٤مم يمام ىمٚم٧م ًمؽ آٟمٗم٤ًم ي٘مقًمقن: اإلؾمام ٓ يّمٚمح ًمٚمحٙمىلؿ ذم 

ء ُمرشمدون، وم٤مٔن يمثػم ُمـ اًمٌاد اإلؾماُمٞم٦م أيمثر اًمٌاد اإلؾمىلاُمٞم٦م  ذا اًمزُم٤من،  ١مٓ

إذا ُمىلىل٤م ىمٚمٜمىلىل٤م يمىلىلؾ اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م حمٙمقُمىلىل٦م سمىلىل٤مًم٘مقاٟملم ًمٙمىلىلـ سمٜمًىلىل٥م ُمتٗم٤موشمىلىل٦م، يٕمٜمىلىلىلل: 

ىمًىلىلىلىلؿ يمٌىلىلىلىلػم ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م ىمىلىلىلىلد شمٙمىلىلىلىلقن أطمٙم٤مُمٝمىلىلىلىل٤م ُمقاوم٘مىلىلىلىل٦م ًمفؾمىلىلىلىلام أيمثىلىلىلىلر، ىمًىلىلىلىلؿ ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م خم٤مًمٗمىلىلىلىل٦م 

ثىلىلؾ  ىلىلذه اًمتٗم٤مصىلىلٞمؾ؛ ًمفؾمىلىلام أيمثىلىلر، وسمىلىللم ذًمىلىلؽ ُمراشمىلىل٥م ودرضمىلىل٤مت، وٓ هيٛمٜمىلىل٤م اطمٜمىلىل٤م ُم

ؾَّ إَِذا ﴿ٕٟمٜمىلىلىلىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلىلىلىلـ أن ٟمٕمىلىلىلىلىلىلٞمش ذم قمٝمىلىلىلىلىلىلد  ـْ َوىلىلىلىلىلىل يُمْؿ َُمىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىل ُٙمْؿ ٓ َيُير ىلىلىلىلىلىل ًَ ٞمُْٙمْؿ َأٟمُٗم قَمَٚمىلىلىلىلىلىل

، عمىلىلىل٤م سمىلىلىلدٟم٤م ٟمّمىلىلىلػم يمتٚمىلىلىل٦م وسم٢مُمٙم٤مٟمٜمىلىلىل٤م أن ٟم٘م٤مشمىلىلىلؾ احلىلىلىل٤ميمؿ اًمٙمىلىلىل٤مومر، [405]المائااادة:﴾اْ تَىلىلىلَدْيُتؿْ 

ٞمىلىلف اإلؾمىلىلام ٓ يىلىل٠مُمر سمٛم٘م٤مشمٚمىلىل٦م احلىلىل٤ميمؿ اًمٙمىلىل٤مومر اسمتىلىلداًء إٟمىلىلام يىلىلدقمقه يمىلىلام ومٕمىلىلؾ اًمرؾمىلىلقل قمٚم

 اًمًام سمٛمـ؟ 

 سمٙمنى. ُمداظمٚم٦م:

سمٙمنى وىمٞمٍم واعم٘مقىمس و.. و.. إمم آظمره، اًمذيـ يًتجٞمٌقن احلٛمد  اًمِمٞمخ:

 هلل، اًمذيـ ٓ يًتجٞمٌقن  ؾ ىم٤مشمٚمٝمؿ ـمٗمرة وإٓ هتٞم٠م ًمذًمؽ؟ هتٞم٠م ًمذًمؽ.

ومىلىلىلىلٜمحـ إذا اسمتٚمٞمٜمىلىلىلىل٤م أن يمىلىلىلىلام  ىلىلىلىلق أىمىلىلىلىلرب ؿمىلىلىلىل٤م د أن اازائىلىلىلىلر سمحٙمىلىلىلىل٤مم أوروسمٞمىلىلىلىللم 

 ىلىلىلذا اًمىلىلىلذي اؾمىلىلىلتٕمٛمر ؿ ىمىلىلىلرن ُمىلىلىلـ اًمزُمىلىلىل٤من وزيىلىلىل٤مدة ومٝمىلىلىلؿ شم٘مٚمٞمىلىلىلديلم أظمىلىلىلذوا ٟمٔمىلىلىل٤مم ومرٟمًىلىلىل٤م 

مٙمٛمقن هبىلذه اًم٘مىلقاٟملم، أن  ىلؾ ٟمٌىلدأ سمٛم٘مىل٤مشمٚمتٝمؿ وٟمحىلـ ُمىل٤م سمىلدأٟم٤م سمٛم٘م٤مشمٚمىل٦م ؿمىلٝمقات 

أٟمٗمًىلىلٜم٤م وشمرسمٞمتٝمىلىل٤م قمىلىلغم اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م، وُمىلىل٤م دمٛمٕمٜمىلىل٤م وشمٙمتٚمٜمىلىل٤م يمىلىلام ذقمٜمىلىل٤م آٟمٗمىلىل٤ًم، ٓ.. 
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ؾَّ إَِذا﴿أن وىمىلىل٧م  ـْ َوىلىل يُمْؿ َُمىلىل ىلىل ُٙمْؿ ٓ َيُير ىلىل ًَ ٞمُْٙمْؿ َأٟمُٗم ، ومىلىل٢مذا [405]المائاادة:﴾اْ تَىلىلَدْيُتؿْ  قَمَٚمىلىل

ص٤مر قمٜمىلدٟم٤م  ىلذه شمىلتغم يمىلام ذطمٜمىل٤م آٟمٗمىل٤ًم، ٟم٘مىلقل: أهيىل٤م احلىل٤ميمؿ إُمىل٤م أن امٙمىلؿ سمىلام أٟمىلزل 

اهلل وإُمىلىل٤م أن شمىلىلدع احلٙمىلىلؿ عمىلىلـ مٙمىلىلؿ سمىلىلام أٟمىلىلزل اهلل وإٓ وم٤مًم٘متىلىل٤مل سمٞمٜمٜمىلىل٤م وسمٞمٜمىلىلؽ  ٙمىلىلذا 

 اإلؾمىلىلام ُمىلىلش صمىلىلقرة، ُمىلىلش ىمْمىلىلٞم٦م ًمٕمٌىلىل٦م، ٟمريىلىلؼ ومٞمٝمىلىل٤م دُمىلىل٤مء سمريئىلىل٦م دون أي وم٤مئىلىلدة شمىلىلذيمر،

 وٟم٠ًمل اهلل أن يٚمٝمٛمٜم٤م اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وأن يرسمٞمٜم٤م قمغم ذًمؽ.

 ( 00: 11: 25/   355) اهلدى والنور / 
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 اهفسق بني داز اإلضالَ 

 ٗداز اهلفس ٗداز احلسب

 ؟اإلؾمام وسماد اًمٙمٗمر وسماد احلرباًم١ًمال اًمت٤مزم ُم٤م  ق شمٕمريػ سماد  اًم٤ًمئؾ:

 دياًم. ذه ُم٠ًمًم٦م اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ىماًمِمٞمخ:

واهلل أقمٚمؿ ٕهنىل٤م ُمًىل٠مًم٦م اضمتٝم٤مديىل٦م وًمىلٞمس قمٚمٞمٝمىل٤م أدًمىل٦م ٟمٌقيىل٦م سمىل٦م  -واًمذي أراه 

دار اإلؾمىلىلام  ىلىلل اًمتىلىلل يًىلىلٙمٜمٝم٤م وي٘مٓمٜمٝمىلىل٤م اعمًىلىلٚمٛمقن أي أيمثىلىلريتٝمؿ،  -ذم اعمقوىلىلقع 

ودار اًمٙمٗمىلىلر قمىلىلغم اًمٕمٙمىلىلس ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ أي يٙمىلىلقن ؾمىلىلٙم٤مهن٤م يمٗمىلىل٤مًرا وإن يمىلىل٤من ومىلىلٞمٝمؿ سمٕمىلىلض 

ىمىلىلد أقمٚمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛمقن احلىلىلرب قمٚمٞمٝمىلىل٤م اعمًىلىلٚمٛملم، ودار احلىلىلرب  ىلىلل دار اًمٙمٗمىلىلر اًمتىلىلل 

وطمٞمٜمئىلىلىلذ ومىلىلىلا جيىلىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم أن يتٕمىلىلىل٤مُمٚمقا ُمٕمٝمىلىلىل٤م سمىلىلىلؾ جيىلىلىل٥م قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ أن ي٘مىلىلىل٤مشمٚمقا أ ىلىلىلؾ 

شمٚمؽ اًمٌاد، وأن يدقمق ٤م إمم اإلؾمام طمتىلك يٕمٓمىلقا اازيىل٦م قمىلـ يىلٍد و ىلؿ صىل٤مهمرون، 

وًمىلىلىلٞمس ُمىلىلىلـ ذط اًمىلىلىلٌاد اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م أن يٙمىلىلىلقن احلىلىلىل٤ميمؿ ومٞمٝمىلىلىل٤م مٙمىلىلىلؿ سم٤مإلؾمىلىلىلام؛ وم٘مىلىلىلد 

غم أُمر ىلىل٤م يمىلىلام وىمىلىلع ذم ىمىلىلديؿ اًمزُمىلىل٤من سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ًمىلىلٌاد ًمٗمٚمًىلىلٓملم شُمٖمٚمىلىل٥م سمٕمىلىلض اًمىلىلٌاد قمىلىل

وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًمىلٌاد يمًىلقري٤م ُمىلثاً، وإردن وهمػم ىل٤م طمٞمىلٜمام طُمٙمٛمىل٧م سم٤مإلؾمىلتٕمامر 

اإلٟمجٚمٞمزي أو اإلومرٟمز، ومٚمؿ َّترج شمٚمؽ اًمٌاد قمـ يمقهن٤م سمىلاًدا إؾمىلاُمٞم٦م وإن يمىل٤من 

ا ًمتٚمىلؽ اًمىلٌاد ٓ احل٤ميمؿ  ق اًمٙم٤مومر اعمًىلتٕمٛمر، وقمىلغم ذًمىلؽ ومحٙمىلؿ اعمًىلتٕمٛمر ىمٍمىًل 

جيٕمٚمٝم٤م سماًدا همػم إؾماُمٞم٦م وًمٙمـ قمغم اعمًٚمٛملم يمام  ق اًمِم٠من أن ذم أومٖم٤مٟمًىلت٤من 

أن جيتٛمٕمىلىلىلقا ًمُٞمخرضمىلىلىلقا  ىلىلىلذا اعمًىلىلىلتٕمٛمر ُمىلىلىلـ سمىلىلىلاد اإلؾمىلىلىلام طمتىلىلىلك شمٕمىلىلىلقد إطمٙمىلىلىل٤مم ذم 

سمىلىلاد اإلؾمىلىلام إؾمىلىلاُمٞم٦م يمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م ىمٌىلىلؾ همىلىلزو اإلؾمىلىلتٕمامر اًمٙم٤مومر. ىلىلذا ُمىلىل٤م يٛمٙمىلىلـ ىمقًمىلىلف 

 ذم  ذا اًم١ًمال .

 (01:58:26( /21أهل احلديث واألثر ) -جدة)فتاوى 
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 تلبٚق األحلاَ اهػسعٚٞ يف داز اهلفس

ضمىلىلزاك اهلل ظمىلىلػم،  ٜمىلىل٤مك يىلىل٤م أظمىلىلل اًمٕمزيىلىلز ُمىلىلـ ي٘مىلىلقل ُمىلىلثاً ذم سمىلىلاد يمٜمىلىلدا أو  ُمداظمٚمىلىل٦م:

سماد أُمريٙم٤م أٟمف  ذه دي٤مر  طمرب وديىل٤مر يمٗمىلر، وٓ شمٜمٕم٘مىلد ومٞمٝمىل٤م ااٛمٕمىل٦م وٓ ااامقمىل٦م، 

 إذا شمٞمن ًمىلف صىلاة ااامقمىل٦م سمىل٠من زاره أطمىلد وما يّمكم ااٛمٕم٦م وٓ يّمكم ن٤مقم٦م إٓ

 ُمـ اًمٜم٤مس أو ُم٤م إمم ذًمؽ، ومٝمؾ  ذا يماُمف ُمردود قمٚمٞمف أم ُم٤مذا؟

 سم٤معم٤مئ٦م ُمٚمٞمقن. اًمِمٞمخ:

 إٟمف. ُمداظمٚم٦م:

ىمقًمىلىلىلف: إٟمىلىلىلف ٓ صىلىلىلاة نٕمىلىلىل٦م وٓ أطمٙمىلىلىل٤مم إؾمىلىلىلاُمٞم٦م  ٜمىلىلىل٤مك، ًمٙمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ  ىلىلىلذا  اًمِمىلىلىلٞمخ:

د طمىلرب  ىلق اشم٤ٌمقمىل٤ًم ٟم٘مقل: ومٝمذا اًمذي ٓ يّمكم ااٛمٕم٦م  ٜم٤مك ٕٟمف سمىلاد طمرسمٞمىل٦م أو سمىلا

 ًمٚمنمع ٓ يّمكم صاة ااٛمٕم٦م  ٜم٤مك؟

 ي٘مقل ًمٞم٧ًم واضم٦ٌم. ُمداظمٚم٦م:

  ق  ذا، ٓ يّمكم ٓ جي٥م قمٚمٞمف، ـمٞم٥م! ومٝمؾ إىم٤مُمتف  ٜم٤مك واضم٦ٌم؟ اًمِمٞمخ:

 ي٘مقل يمؾ اًمٕم٤ممل أن ٟمٗمس اًمٌمء، يمؾ اًمدٟمٞم٤م  ٙمذا. ُمداظمٚم٦م:

رسمىلىلقن آه  ىلىل١مٓء سم٘مىلىلل ن٤مقمىلىل٦م شمٙمٗمىلىلػم يٕمٜمىلىلل، يمىلىلؾ اًمىلىلدٟمٞم٤م  ٙمىلىلذا،  ىلىل١مٓء خي اًمِمىلىلٞمخ:

اإلؾمىلىلام ُمىلىلـ ضمديىلىلد همىلىلػم ن٤مقمىلىل٦م ااٝمىلىلٞمامن اًمًىلىلٕمقدي٦م، ون٤مقمىلىل٦م ُمىلىلـ  ىلىلذا اًمىلىلكم ىمتٚمىلىلق 

 اًم٤ًمدات ؿمق اؾمٛمف؟

 اؾماُمٌقزم. ُمداظمٚم٦م:
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اؾمىلىلىلىلاُمٌقزم إيىلىلىلىلف ٟمٕمىلىلىلىلؿ، و ىلىلىلىلذول اًمًىلىلىلىلقريلم اًمىلىلىلىلذيـ ظمرسمىلىلىلىلقا اًمىلىلىلىلٌاد محىلىلىلىل٤مة  اًمِمىلىلىلىلٞمخ:

وطمٚم٥م إمم آظمره، يريدون ُمـ ضمديد سم٘مل خيرسمىلقا سمٕمىلض اًمىلٌاد اإلؾمىلاُمٞم٦م إظمىلرى 

قم٤موي إٟمىلىلىلف سمىلىلىلاد يمٗمىلىلىلر يمٚمٝمىلىلىل٤م، آٟمٗمىلىلىل٤ًم ؾمىلىلىل٠مًمٜمل أطمىلىلىلد اازائىلىلىلريلم ٟمٗمىلىلىلس  ىلىلىلذا سمٛمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمىلىلىلد

 اًم١ًمال، ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل.

ضمىلىلزاك اهلل ظمىلىلػم، ًمٙمىلىلـ زم ـمٚمىلىل٥م أظمىلىلػم و ىلىلق وصىلىلٞمتؽ ًمٚمِمىلىل٤ٌمب ذم يمٜمىلىلدا  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 وًمق سمدىم٤مئؼ ...؟

ؾمىلىلقاد أٓ يٙمثىلىلروا واهلل إذا يمٜمىلىل٧م شمريىلىلد أن أويص اًمِمىلىل٤ٌمب ذم يمٜمىلىلدا و ىلىلق  اًمِمىلىلٞمخ:

اًمٌاد، وأن يٕمقدوا هاقم٤ًم إمم سماد اعمًٚمٛملم؛ ٕٟمف إذا يمىل٤من ىمىلقل  اًمٙمٗم٤مر ذم  ذيؽ

جامقمىلىلىل٦م ااٝمىلىلىل٤مد واًمتٙمٗمىلىلىلػم إذا يمىلىلىل٤من ىمىلىلىلقهلؿ: يمىلىلىلؾ سمىلىلىلاد سمأوًمئىلىلىلؽ اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلذيـ قمرومىلىلىلقا 

اًمىلىلدٟمٞم٤م ؾمىلىلقاء، ًمىلىلف وضمٝمىلىل٦م ٟمٔمىلىلر سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ٟٓمتِمىلىل٤مر اًمٗمًىلىل٤مد ذم يمثىلىلػم ُمىلىلـ اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م، 

دأ آٟمحرال ومٞمىلف ُمىلـ ىمريىل٥م أو ًمٙمـ سما ؿمؽ أن  ٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم سمٚمد إؾماُمل أصٞمؾ سم

سمٕمٞمىلىلىلىلىلد، ومٝمىلىلىلىلىلق ُمىلىلىلىلىلع ذًمىلىلىلىلىلؽ متىلىلىلىلىل٤مج إمم زُمىلىلىلىلىلـ ـمقيىلىلىلىلىلؾ طمتىلىلىلىلىلك يّمىلىلىلىلىلٌح يمىلىلىلىلىل٤مًمٌاد إوروسمٞمىلىلىلىلىل٦م 

وإُمريٙمٞمىلىل٦م ذم اٟمتِمىلىل٤مر اًمٙمٗمىلىلر، واًمقصمٜمٞمىلىل٦م، واخلاقمىلىل٦م واًمتىلىلؼمج واًمٗمحىلىلش و.. و.. إمم 

آظمىلىلره، وًمىلىلذًمؽ ٟمحىلىلـ ٟم٘مىلىلقل: طمٜم٤مٟمٞمىلىلؽ سمٕمىلىلض اًمنمىلىل أ ىلىلقن ُمىلىلـ سمٕمىلىلض، ومىلىلا ٟمٜمٙمىلىلر أن ذم 

رال، ًمٙمىلـ إذا ىمقسمىلؾ سمىل٤مٟٓمحرال اًمىلذي  ٜمىل٤مك ومىلا يىلذيمر سماد اإلؾمام يمثػم ُمـ آٟمحىل

 ذا آٟمحرال، وُم٤م يم٤من ُمـ آٟمحرال ذم اًمٌاد اإلؾماُمٞم٦م ومٝمق ىِمؾٌّ ُمـ ضُمّؾ ُم٤م  ق 

 ٜمىلىل٤مك، وًمىلىلذًمؽ ومٜمّمىلىلٞمحتل هلىلىل١مٓء اعمًىلىلٚمٛملم اًمىلىلذيـ اوىلىلٓمروا أو .ر هبىلىلؿ؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىل٤م 

هلىلىل١مٓء ٟمًىلتٓمٞمع أن ٟمّمىلىلدر طمٙمىلاًم قم٤مُمىلىل٤ًم قمىلغم يمىلىلؾ ومىلىلرد ُمىلٜمٝمؿ، ًمىلىلذًمؽ أىمىلقل: ٟمّمىلىلٞمحتل 

اًمِمىلىل٤ٌمب اًمىلىلذيـ اوىلىلٓمروا إمم أن يًىلىل٤مومروا، وٓ أىمىلىلقل أن هيىلىل٤مضمروا؛ ٕن اًمٕمٙمىلىلس  ىلىلق 

ُمىلىلـ سمىلىلاد اًمٙمٗمىلىلر إمم سمىلىلاد اإلؾمىلىلام،  اعمًىلىلٚمٛمقناًمىلىلتامم  ىلىلق اًمٙمىلىلامل، و ىلىلق أن هيىلىل٤مضمر 

وًمٞمس اًمٕمٙمس اًمقاىمع اًمٞمقم أن هي٤مضمر اعمًٚمٛمقن ُمىلـ سمىلاد اإلؾمىلام إمم سمىلاد اًمٙمٗمىلر 
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 ٝم٤م اعمٝمجر، أًمٞمس يمذًمؽ؟إُمريٙم٤من، ويًٛمقهن٤م أيْم٤ًم سمٖمػم اؾمٛم

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

وم٤مًمقاضمىلىل٥م قمٚمىلىلٞمٝمؿ أن  يىلىلدقمقا شمٚمىلىلؽ اًمىلىلٌاد ذم أىمىلىلرب وىمىلىل٧م ممٙمىلىلـ، ؾمىلىلقاء  اًمِمىلىلٞمخ:

أو ُمٖمىلررًا هبىلؿ، أن يٕمىلقدوا إمم سمىلاد اإلؾمىلام، وًمىلق أن يٕمٞمِمىلقا  اً ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمْمٓمر

 ِرْزىُمُٙمىلىلْؿ َوَُمىلىلؿمىلىلٖمػ اًمٕمىلىلٞمش؛ ٕن اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ شمىلىلقمم ًمٙمىلىلؾ إٟمًىلىل٤من رزىمىلىلف، 
ِ
ىلىلاَمء ًَّ ٤م ﴿َوذِم اًم

أظمؼمٟمىلىل٤م ذم سمٕمىلىلض إطم٤مديىلىل٨م اًمّمىلىلحٞمح٦م أٟمىلىلف  ¢، واًمرؾمىلىلقل [22]الاارا يا :﴾شُمققَمىلىلُدوَن 

ٓ »ىمىلىل٤مل:  ىلىلتٙمٛمؾ رزىمٝمىلىل٤م وأضمٚمٝمىلىل٤م ومىلىل٠منٚمقا ذم اًمٓمٚمىلىل٥م ومىلىل٢مٟمام قمٜمىلىلد اهلل  ـ مىلىلقت طمتىلىلك شًم إن ٟمٗمًىلىل٤مً ًمىلىل

أٟمىل٤م أىمىلقل  ىلذا ُمىلع قمٚمٛمىلل ًمقضمىلقد ُمتٜم٤مىمْمىل٤مت ذم اًمِمىل٤ٌمب  ٜمىل٤مك، ومٛمىلٜمٝمؿ  شيٜم٤مل سمىل٤محلرام

يتٕمىلىلرل قمىلىلغم رء ُمىلىلـ اًمٓم٤مقمىلىل٤مت واًمٕمٌىلىل٤مدات، صمىلىلؿ ُمىلىلـ خيىلىلرج ُمىلىلـ  ٜمىلىل٤م مل يٙمىلىلـ يٕمٜمىلىلل 

يٕمىلقد ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مء اهلل ُمٚمتزُمىلىل٤ًم ًمٚمىلديـ، وُمىلىلٜمٝمؿ ُمىلىلـ خيىلىلرج وىمىلد يمىلىل٤من قمىلىلغم رء ُمىلىلـ اًمىلىلديـ، 

وًمٙمٜمف يٕمقد أسمٕمد ُم٤م يٙمقن قمـ اًمديـ، وُمٜمٝمؿ يٕمقد إن قم٤مد يمام يم٤من ُمـ ىمٌؾ ٓ هيٛمف 

 ُمىلىلـ احلٞمىلىل٤مة إٓ أن يٕمىلىلٞمش يمىلىلام شمٕمىلىلٞمش إٟمٕمىلىل٤مم، ويّمىلىلدق قمٚمٞمىلىلف اًمٙمىلىلام اًمًىلىلقري: شمٞمتىلىلل

 شمٞمتل ُمثٚمام رطمتل ضمٞمتل 

ومٜمّمحٞمتل إذًا:  ق أن يت٘مقا اهلل قمز وضمؾ، وأن هي٤مضمروا ُمـ سماد اًمٙمٗمر إمم سماد  

 اإلؾمام ٕول ومرص٦م شمًٜمح هلؿ.

 (  00: 11: 00/ 328) اهلدى والنور/
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 ٓى اهِصاز٠ يف ٓرا اهعصس أٓى كتاب؟

  ؾ اًمٜمّم٤مرى ذم  ذا اًمٕمٍم أ ؾ يمت٤مب؟ اًم١ًمال:

ذًمىلؽ؟ وُمىل٤م اًمٗمىلرق سمىللم ٟمّمىل٤مرى  ىلذا اًمزُمىل٤من، وٟمّمىل٤مرى و ىلؾ يِمىلؽ ذم  ااقاب:

٤مًُمقا إِنَّ اهللََّ صَم٤مًمىِلىلىل٨ُم ﴿زُمىلىلىلـ ٟمىلىلىلزول ىمقًمىلىلىلف شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم ذم اًم٘مىلىلىلرآن:  ـَ ىَمىلىلىل ِذي ىلىلىل َر اًمَّ ْد يَمَٗمىلىلىل ًَمَ٘مىلىلىل

 . ومٝم١مٓء أذٟم٤مب أوًمئؽ.[33]المائدة:﴾صَماصَم٦مٍ 

اًمِمٞمخ أمحىلد ؿمىل٤ميمر رمحىلف اهلل يمىل٤من ذيمىلر ذم شمٕمٚمٞم٘مىلف قمىلغم قمٛمىلدة اًمتٗمًىلػم  ُمداظمٚم٦م:

٤مرى اعمقضمىلىلىلقديـ ًمٞمًىلىلىلقا ُمىلىلىلـ اًمٙمتىلىلىل٤مب ذم رء؛ ٕهنىلىلىلؿ امٚمٚمىلىلىلقا طمتىلىلىلك ُمىلىلىلـ أن اًمٜمّمىلىلىل

 اًمٙمت٤مب اًمذي ُمٕمٝمؿ.

ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٓمٚمؼ  ذا اًمٙمام ذم زقمٛمل وسمرأيل قمغم إُم٦م اًمٜمٍمىلاٟمٞم٦م  اًمِمٞمخ:

يمٚمٝمىلىل٤م، سمىلىلا شمِمىلىلٌٞمف، ٟمٕمٚمىلىلؿ ُمىلىلـ ُمٓم٤مًمٕمتٜمىلىل٤م ًمٙمتىلىل٥م سمٕمىلىلض إدسمىلىل٤مء، وُمىلىلـ ُمٓم٤مًمٕمتٜمىلىل٤م ًمىلىلٌٕمض 

ًىلىلٚمٛملم ظمرضمىلىلقا قمىلىلـ اًمىلىلديـ، وارشمىلىلدوا اعمجىلىلات واارائىلىلد، أن  ٜمىلىل٤مك أومىلىلرادًا ُمىلىلـ اعم

قمـ اإلؾمام سم٥ًٌم ُم٤م يٙمتٌقن، وُمىل٤م يىلذيٕمقن وُمىل٤م يٜمنمىلون ُمىلـ قم٘م٤مئىلد مىل٤مرسمقن ومٞمٝمىل٤م 

اإلؾمام، ومٝم١مٓء سما ؿمؽ أومراد، ٟم٘مقل: إهنؿ ًمٞمًقا ُمـ ُمًىلٚمٛملم، يمىلذًمؽ وُمىلـ سمىل٤مب 

أومم يقضمىلىلىلىلىلىلىلىلد ذم اًمٜمّمىلىلىلىلىلىلىلىل٤مرى ُماطمىلىلىلىلىلىلىلىلدة وظمرضمىلىلىلىلىلىلىلىلقا قمىلىلىلىلىلىلىلىلـ ديىلىلىلىلىلىلىلىلـ اًمٜمٍمىلىلىلىلىلىلىلىلاٟمٞم٦م سم٤مًمٙمٚمٞمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م، 

د اًمىلىلىلىلىلروس وأُمثىلىلىلىلىل٤مهلؿ، ًمٙمىلىلىلىلىلـ ُمىلىلىلىلىل٤م ٟمًىلىلىلىلىلتٓمٞمع أن ٟم٘مىلىلىلىلىلقل: يمىلىلىلىلىلؾ يم٤مًمِمىلىلىلىلىلٞمققمٞملم ُمىلىلىلىلىلثاً ذم سمىلىلىلىلىلا

اًمٜمّم٤مرى ظمرضمقا قمـ ديٜمٝمؿ، ومل يٕمقدوا ي١مُمٜمقن سم٤مًمتقراة وسم٤مإلٟمجٞمىلؾ، ومىلام ٟمًىلتٓمٞمع 

أن ٟمٓمٚمؼ  ذا اًمٙمام، ًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل: ُمـ أٟمٙمر ُمٜمٝمؿ اإلٟمجٞمؾ واًمتقراة ومٚمٞمس ٟمٍماٟمٞم٤ًم، 

اإلٟمجٞمىلؾ، وًمٙمـ  ؾ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٜمٗمىلل إيىلامن سمٕمىلض اًمٜمّمىل٤مرى قمىلغم إىمىلؾ سمىل٤مًمتقراة و
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وأهنىلىلؿ يٚمتزُمىلىلىلقن إطمٙمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلقاردة ذم اًمتىلىلىلقراة واإلٟمجٞمىلىلؾ، وًمىلىلىلق ومٙمىلىلىلرًا وًمىلىلىلٞمس قمٛمىلىلىلاً، 

وًمذًمؽ وم٠مٟم٤م أقمت٘مد إذا صح اًمٜم٘مؾ قمىلـ اًمِمىلٞمخ أمحىلد ؿمىل٤ميمر رمحىلف اهلل، أٟمىلف ومٞمىلف شمقؾمىلع 

 همػم حمٛمقد. ٟمٕمؿ.

 ( 00: 34: 37/ 386) اهلدى والنور /
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 اهعٌى يف اهػسطٞ  

 ًٗا غابٔٔا يف بالد اهلفس

 

ُمىلىلىل٤م ُمقىمىلىلىلػ اإلؾمىلىلىلام ُمىلىلىلـ أن ي٘مىلىلىلقم اعمًىلىلىلٚمؿ ذم ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمىلىلىلدي٤مر اًمٖمىلىلىلػم  :اًمًىلىلىل١مال

إؾمىلىلىلىلىلىلىلىلاُمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمىلىلىلىلىلىلىلىلؾ ذم اًمنمىلىلىلىلىلىلىلىلـم٦م أو ذم ااىلىلىلىلىلىلىلىلٞمش أو ذم اعمح٤مُمىلىلىلىلىلىلىلىل٤مة أو ذم اًمًٞم٤مؾمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م 

 وشمِمٙمٞمؾ إطمزاب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وُم٤م إمم ذًمؽ؟

 يمٗمر قمٛمكم. ااقاب:

 (   00: 49: 43/ 435) اهلدى والنور /
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 اها٘اُني يف بالد اهلفس

ظمىلر يتٕمٚمىلؼ سم٘مىلقاٟملم هبىلذه اًمٌٚمىلد اًمتىلل ٟمٕمىلٞمش ومٞمٝمىل٤م، طمٞمىل٨م أن  ٜمىل٤مك ؾمىل١مال آ اًم١ًمال:

ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس ُمىلىلـ يٗمتىلىلل سمىلىل٠من ُمىلىلـ يٕمىلىلٞمش سمٛمثىلىلؾ  ىلىلذه اًمىلىلٌاد جيىلىل٥م قمٚمٞمىلىلف أن يٚمتىلىلزم سم٘مىلىلقاٟملم 

 ىلىلىلىلذه اًمٌٚمىلىلىلىلد، و ٜمىلىلىلىل٤مك ُمىلىلىلىلـ اًم٘مىلىلىلىلقاٟملم ىمىلىلىلىلقاٟملم إضم٤ٌمريىلىلىلىل٦م وىمىلىلىلىلقاٟملم اظمتٞم٤مريىلىلىلىل٦م، وذم سمٕمىلىلىلىلض 

أن ٓ يتٌىلىلع إطمىلىلقال يٛمٙمىلىلـ اإلٟمًىلىل٤من سمٓمري٘مىلىل٦م أو سمىلىل٠مظمرى أن خيىلىلرج ُمىلىلـ  ىلىلذا اعمىلىل٠مزق 

  ذه اًم٘مقاٟملم، ومام ُمدى اًمتزام اعمًٚمؿ هبذه اًم٘مقاٟملم؟

ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلق ُمىلىلىلدى اًمتىلىلىلزام اعمًىلىلىلٚمؿ سمىلىلىل٤مًم٘مقاٟملم اعمٗمرووىلىلىل٦م قمىلىلىلغم اعمًىلىلىلٚمٛملم ذم  اًمِمىلىلىلٞمخ:

 اًمٌاد اإلؾماُمٞم٦م؟

ووىلىلح ااىلىلقاب، إذا يمىلىل٤من ٓ جيىلىلقز  ىلىلذا ذم سمىلىلاد اإلؾمىلىلام ومٛمىلىلـ سمىلىل٤مب أومم أن ٓ 

 ٤ًم ومٝمذا واضم٥م.جيقز  ٜم٤مك، أُم٤م اخلاص ُمٜمٝم٤م سمٓمرق ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أيْم

 اًم٤ًمئؾ: ٟمريد رء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ.

 سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ؟ اًمِمٞمخ:

 اًم٤ًمئؾ: ٟمٕمؿ.

  ٤مشمف. اًمِمٞمخ:

اًمًىلىلىل٤مئؾ: يٕمٜمىلىلىلل: أُمثٚمىلىلىل٦م يٕمٜمىلىلىلل اًمتىلىلىل٠مُملم قمىلىلىلغم اًمًىلىلىلٞم٤مرات أو اًمتىلىلىل٠مُملم اًمّمىلىلىلحل يٕمتىلىلىلؼم 

  ٜم٤مك إضم٤ٌمري.

اإلضمٌىلىلىل٤مري جمٌىلىلىلقر، ٕٟمىلىلىلؽ ُمْمىلىلىلٓمر ٓؾمىلىلىلتٕمامل اًمًىلىلىلٞم٤مرة، أُمىلىلىل٤م آظمتٞمىلىلىل٤مري  اًمِمىلىلىلٞمخ:
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 ٙمـ ٟمققم٤من وم٤مإلضم٤ٌمري جمٌقر أُم٤م آظمتٞم٤مري ومٚم٧ًم جمٌقرًا.وما، ُمثؾ  ٜم٤م، وًم

 اًم٤ًمئؾ: اًميائ٥م قمغم اًمًٞم٤مرات؟

ُمثؾ اًميائ٥م  ٜم٤م، يًٛمق ٤م ؾم٘مٗمٞم٤مت ُمًىل٘مٗم٤مت، إيىلف ُمًىل٘مٗم٤مت اًماومتىل٤مت  اًمِمٞمخ:

  ذه، أؿمٞم٤مء قمجٞم٦ٌم، ي٠ميمٚمقن أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ ُمـ أضمؾ يٍمومق ٤م سم٤مًم٤ٌمـمؾ.

 (  00: 28: 16/ 491) اهلدى والنور/

 

 ٣ٞ اهِصاز٠ بأعٚادٍٓتِٔ

 : ؿمٞمخٜم٤م  ؾ جيقز هتٜمئ٦م اًمٜمّم٤مرى وان ٟم٘مقل هلؿ يمؾ قم٤مم واٟمتؿ سمخػم. اًم٤ًمئؾ

 ٓ ُم٤م جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن شم٘مقل  ذه اًم٘مقًمف ومْماً أن شم٘مقًمف ًمٚمٙم٤مومر.  اًمِمٞمخ:

 ( 00: 35: 46/   563) اهلدى والنور / 
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 املطوٌْ٘ ًٗدازع اهتِصري

ة واًمًىلىلىلام قمىلىلىلغم أذل اعمرؾمىلىلىلٚملم، احلٛمىلىلىلد هلل رب اًمٕمىلىلىل٤معملم، واًمّمىلىلىلا ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 وآًمف وصحٌف أنٕملم.

ٟمرضمىلىلىلق ُمىلىلىلـ ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م اًمٗم٤موىلىلىلؾ طمٗمٔمىلىلىلف اهلل وأُمىلىلىلد اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ ذم قمٛمىلىلىلره ذم اًمٕمٛمىلىلىلؾ 

اًمّمىلىل٤مًمح أن يٌىلىللم ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ اعمتٌىلىلع ًمٚمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م يمٞمىلىلػ يىلىلر  وًمىلىلده، صمىلىلؿ ٟمرضمىلىلق ُمىلىلـ 

ؿمىلٞمخٜم٤م اًمٗم٤موىلىلؾ أيْمىل٤ًم أن يٌىلىللم ًمٜمىل٤م طمٙمىلىلؿ يمثىلػم ُمىلىلـ اإلظمىلقة اعمًىلىلٚمٛملم اًمىلذيـ يرؾمىلىلٚمقن 

سمٜم٤مء ؿ وسمٜم٤مهتؿ إمم ُمدارس اًمتٌِمػم، ويمذًمؽ يرؾمٚمقن أسمٜم٤مء ؿ و ؿ ذم ؾمـ اًمث٤مًمث٦م أ

 إمم اعمرسمٞم٤مت إضمٜمٌٞم٤مت وظم٤مص٦م آٟمجٚمٞمزي٤مت واًمٗمرٟمًٞم٤مت وإُمريٙمٞم٤مت.

 سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ وضمزايمؿ اهلل ظمػمًا.

 ... اًمٜمّم٤مرى...ُمداظمٚم٦م:

ه ٟمٕمىلىلىلىلىلؿ، سم٤مإلوىلىلىلىلىل٤موم٦م إمم أهنىلىلىلىلىلؿ خيرضمىلىلىلىلىلقن ُمىلىلىلىلىلـ اًمث٤مٟمقيىلىلىلىلىل٦م اًمٕم٤مُمىلىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلىلذ ُمداظمٚمىلىلىلىلىل٦م:

ىُمْؾ ُ َق اهللَُّ ﴿اعمدارس وأيْم٤ًم سم٤ما٤مُمٕم٤مت، واًمٙمثرة اًمٙم٤مصمرة ُمٜمٝمؿ ٓ يٕمرومقن ىمراءة: 

 .[4:اإلخالص]﴾َأطَمدٌ 

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م،  اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.أن ٓ 

 أُم٤م سمٕمد:



  ببوا  الوءا  والربا متفرقات يف --------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

703 

ومجقا  قمغم اًم١ًمال اعمذيمقر  ق سم٢مجي٤مز صمؿ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمًىلٚمؿ أن 

يًٚمؿ ومٚمذة يمٌده وطمٌٞمٌف ُمـ وًمىلده عمىلرب يمىل٤مومر ٓ يىل١مُمـ سمىل٤مهلل ورؾمىلقًمف؛ ذًمىلؽ عمىل٤م  ىلق 

ٛمىلـ يمىل٤من يمىل٤مومرًا سمىل٤مهلل ورؾمىلقًمف ومٛمىلـ أن وم٤مىمىلد اًمٌمىلء ٓ يٕمٓمٞمىلف، وم ُمٕمٚمقم ذقم٤ًم ودمرسمىل٦مً 

اعمًىلىلتحٞمؾ أن يتخىلىلرج اًمقًمىلىلد اًمىلىلذي يرسمىلىلك امىلىل٧م يىلىلد  ىلىل١مٓء اًمٙمٗمىلىل٤مر إٓ يمىلىل٤مومرًا ُمىلىلثٚمٝمؿ، 

يمىلؾ ُمقًمىلقد يقًمىلد قمىلغم اًمٗمٓمىلرة ومىل٠مسمقاه هيقداٟمىلف أو »وًمذًمؽ ىم٤مل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة اًمًىلام: 

 .شيٜمٍماٟمف أو يٛمج٤ًمٟمف

ي٨م وم٤مًمىلىلىلىلذي يتٌىلىلىلىل٤مدر ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م رء، واًمىلىلىلىلذي يىلىلىلىلدل قمٚمٞمىلىلىلىلف سمٛمٗمٝمىلىلىلىلقم احلىلىلىلىلد

وُمٖمىلىلزاه رء آظمىلىلر، اًمىلىلذي يىلىلدل قمٚمٞمىلىلف احلىلىلدي٨م دًٓمىلىل٦م سمىلىل٦م أن اًمقًمىلىلد إذا يمىلىل٤من أسمىلىلقه 

دوه أو ٟمٍموه أو جمًقه، وًمٙمـ ًمٚمحىلدي٨م دًٓمىل٦م قَّ هيقدي٤ًم أو ٟمٍماٟمٞم٤ًم أو جمقؾمٞم٤ًم  َ 

٤مًرا  ﴿أظمىلىلىلىلرى ُمىلىلىلىلع اؾمتحْمىلىلىلىل٤مر ىمىلىلىلىلقل رسمٜمىلىلىلىل٤م شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم:  ُٙمْؿ َوَأْ ٚمِىلىلىلىلٞمُٙمْؿ َٟمىلىلىلىل ىلىلىلىل ًَ ىُمىلىلىلىلقا َأٟمُٗم

 .. إمم آظمر أي٦م.[6]التح ي::﴾َج٤مَرةُ َوىُمقُدَ ٤م اًمٜم٤َّمُس َواحْلِ 

ومىلىل٢مذا وىلىلٛمٛمٜم٤م  ىلىلذه أيىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىل٦م إمم ذاك احلىلىلدي٨م اًمّمىلىلحٞمح ظمرضمٜمىلىل٤م سمٜمتٞمجىلىل٦م ُمىلىلـ 

ه ٍمِّىل ٜمَ د وًمىلده اعمًىلٚمؿ أو يُ قِّ اًمٗم٘مف ُمـ  ذا احلدي٨م اًمّمحٞمح أن إب اعمًٚمؿ ىمد هُيَ 

أو يٛمجًف ويّمح أن ي٘مقل: يٜمجًف، وًمق أهنىل٤م ظمرضمىل٧م سمٖمىلػم ىمّمىلد، وم٤معمجقؾمىلٞم٦م سمىلا 

جًىل٦م يمًىل٤مئر إديىل٤من إظمىلرى اًم٘م٤مئٛمىل٦م واعمٕمروومىل٦م اًمٞمىلقم إٓ اإلؾمىلام يمىلام ىمىل٤مل ؿمؽ ٟم

ـَ ﴿رب إٟمىلىلىل٤مم:  َرِة ُِمىلىلىل َق ذِم أظِمىلىلىل ـْ ُيْ٘مٌَىلىلىلَؾ ُِمٜمىْلىلىلُف َوُ ىلىلىل اِم ِديٜمىًلىلىل٤م وَمَٚمىلىلىل ػْمَ اإِلؾْمىلىلىل ـْ َيٌْتَىلىلىلِغ هَمىلىلىل  َوَُمىلىلىل

ـَ  ي  .[35]   عم ان:﴾اخْل٤َمِهِ

ـ اًميىلوري أن وم٢مذًا: ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمٝمؿ ُمـ  ذا احلدي٨م أن شمٜمّمىلػم اًمقًمىلد ًمىلٞمس ُمىل

يٙمقن أسمقه ٟمٍماٟمٞم٤ًم، وإٟمام ىمد يٙمقن ُمًٚماًم وًمٙمـ ُمـ  ١مٓء اعمًٚمٛملم اًمىلذيـ ي٘مىل٤مل 

هلىلىلؿ أو قمىلىلٜمٝمؿ إهنىلىلؿ ُمًىلىلٚمٛمقن ضمٖمراومٞمىلىلقن أو ذم صمرصمىلىلرة اًمٜمٗمىلىلقس؛ ٕن اعمًىلىلٚمؿ احلىلىلىلؼ 

ُٙمْؿ َوَأْ ٚمىِلٞمُٙمْؿ  ﴿هيتؿ سمؽمسمٞم٦م وًمده أوًٓ اؾمتج٤مسم٦م ُمٜمىلف ًم٘مىلقل رسمىلف أو أُمىلر رسمىلف:  ىًَل قا َأٟمُٗم ىمىُل
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 .[6تح ي::]ال﴾َٟم٤مًرا

وصم٤مٟمٞم٤ًم: ُمراقم٤مة عمّمٚمحتف اعمًت٘مٌٚم٦م، وُمّمٚمح٦م أوٓده أيْم٤ًم أشمٞم٦م، وم٢من اًمقًمد إذا 

شمقمم شمرسمٞمتىلف اًمٙمىل٤مومر اًمٜمٍمىلاين، ومٛمّمىلػمه ٓ ؿمىلؽ أطمىلد أُمىلريـ، إُمىل٤م أن يتٜمٍمىل وإُمىل٤م أن 

يٚمحىلىلد، ومٝمىلىلق ًمىلىلٞمس سم٤معمًىلىلٚمؿ وًمىلىلٞمس سم٤مًمٜمٍمىلىلاين، وٓ ٟمريىلىلد أن ٟمٗمْمىلىلؾ اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٦م قمىلىلغم 

اطمدة ًمٙمـ سما ؿمؽ اإلحلىل٤مد ذ ُمىلـ إديىل٤من إظمىلرى اعمجقؾمٞم٦م، وم٤مًمٙمٗمر يمٚمف ُمٚم٦م و

 قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اٟمحرال يم٤مًمِمٞمققمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ.

وًٓ قمىلـ شمرسمٞمىل٦م وًمىلده، ظمٗم٤مء ومٞمف أٟمف إذا يم٤من اًمقاًمىلد ُمًىل١م قمغم  ذا يتٌلم سمقوقح ٓ

وما جيقز عمـ يم٤من ُمـ  ١مٓء أسم٤مء ُم١مُمٜم٤ًم سم٤مهلل ورؾمقًمف طم٘م٤ًم أن يقزم شمرسمٞم٦م وًمده أو 

ذا يم٤مٟمقا ذم ٟمٕمقُمىل٦م أفمٗمىل٤مر ؿ؛ ٕن اًمقًمىلد ذم  ىلذه اًمًىلـ ىم٤مسمىلؾ سمٞمنىل أوٓده وسمخ٤مص٦م إ

ًمتٓمقيره ُمـ اخلػم إمم اًمنم، وُمـ اًمنم إمم خلػم، وما جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يقزم شمرسمٞم٦م 

وًمده ًمٚمٙم٤مومر اًمذي ٓ ي١مُمـ سم٤مهلل وٓ سم٤مًمٞمقم أظمر، وًمٞم٧م ؿمٕمري يمٞمىلػ شمٓمٞمىل٥م ٟمٗمىلس 

ـَ ٓ ﴿شمٕمىلىلىل٤ممم:  إب اعمًىلىلىلٚمؿ إذا يمىلىلىل٤من ُم١مُمٜمىلىلىل٤ًم طم٘مىلىلىل٤ًم، أن يًىلىلىلٛمع ُمثىلىلىلؾ ىمقًمىلىلىلف ِذي ىلىلىل ُٚمقا اًمَّ
٤مشمِ ىَمىلىلىل

ـَ  ِديٜمُقَن ِديىل قًُمُف َوٓ يىَل َم اهللَُّ َوَرؾمىُل رَّ ٤م طمىَل قَن ُمىَل ُمىُل رِّ ِر َوٓ ُمَ
ُي١ْمُِمٜمُقَن سمىِل٤مهللَِّ َوٓ سمىِل٤مًْمٞمَْقِم أظمىِل

ـَ  ْؿ  احْلىَلىلىلىلىلىلىلىلىلؼِّ ُِمىلىلىلىلىلىلىلىلىل ٍد َوُ ىلىلىلىلىلىلىلىلىل ـْ َيىلىلىلىلىلىلىلىلىل ٦َم قَمىلىلىلىلىلىلىلىلىل ْزَيىلىلىلىلىلىلىلىلىل تَىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤مَب طَمتَّىلىلىلىلىلىلىلىلىلك ُيْٕمُٓمىلىلىلىلىلىلىلىلىلقا اْاِ
ـَ ُأوشُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلقا اًْمٙمِ ِذي ىلىلىلىلىلىلىلىلىل اًمَّ

 .[23 :]التوب﴾َص٤مهِمُرونَ 

أىمىلىلىلىلىلقل: ًمٞمىلىلىلىلىل٧م ؿمىلىلىلىلىلٕمري يمٞمىلىلىلىلىلػ شمًىلىلىلىلىلٛمح ٟمٗمىلىلىلىلىلس أب ُمًىلىلىلىلىلٚمؿ يًىلىلىلىلىلٛمع  ىلىلىلىلىلذه أيىلىلىلىلىل٦م شمىلىلىلىلىل٠مُمر 

اعمًىلىلىلىلٚمٛملم سمٛم٘م٤مشمٚمىلىلىلىل٦م  ىلىلىلىل١مٓء اًمٜمّمىلىلىلىل٤مرى ومٝمىلىلىلىلق يًىلىلىلىلٚمؿ ومٚمىلىلىلىلذة يمٌىلىلىلىلده ًمٕمىلىلىلىلدوه اعمٌىلىلىلىللم ًمػمسمٞمىلىلىلىلف 

 وًمٞمٕمٚمٛمف، ُم٤مذا يٕمٚمٛمف؟

ىمىلىلد يٙمىلىلىلقن قمىلىلىلذر  ىلىل١مٓء أن اًمقًمىلىلىلد يىلىلىلتٕمٚمؿ اًمٚمٖمىلىلىل٦م إضمٜمٌٞمىلىل٦م، اًمٚمٖمىلىلىل٦م آٟمجٚمٞمزيىلىلىل٦م ُمىلىلىلثاً، 

ٟمٜمٙمر ٟمحىلـ أن اإلؾمىلام ٓ يٜمٝمىلك اعمًىلٚمؿ أن يىلتٕمٚمؿ ًمٖمىل٦م واًمٚمٖم٦م اًمٗمرٟمًٞم٦م، أٟم٤م ىمٚم٧م: ٓ 

أُمىلىل٦م أظمىلىلرى وسمخ٤مصىلىل٦م إذا يم٤مٟمىلىل٧م قمىلىلدوة ًممُمىلىل٦م اعمًىلىلٚمٛم٦م، اإلؾمىلىلام ٓ يٜمٝمىلىلك قمىلىلـ شمٕمٚمىلىلؿ 
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ذًمؽ ويٗمروف قمغم إُم٦م ومرو٤ًم يمٗم٤مئٞم٤ًم إذا ىم٤مم سمف اًمىلٌٕمض سماًمٚمٖم٤مت إظمرى، سمؾ ي٠مُمر 

ًمٖمىل٦م ىمىلقم  ُمىلـ شمٕمٚمىلؿ»ؾم٘مط قمـ اًم٤ٌمىملم، ٓ ٟم٘مقل ذًمؽ دم٤موسم٤ًم ُمع احلدي٨م اعمِمىلٝمقر: 

؛ ٕن  ذا احلدي٨م ٓ أصؾ ًمف، ًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمتٛمىلد ذم ذًمىلؽ قمىلغم أُمىلريـ شأُمـ ُمـ ُمٙمر ؿ

 اصمٜملم:

إُمىلىلىلر إول: ُمىلىلىل٤م صمٌىلىلىل٧م ُمىلىلىلـ اًم٘مقاقمىلىلىلد اًمنمىلىلىلقمٞم٦م أن يمىلىلىلؾ ُمىلىلىل٤م يٜمٗمىلىلىلع إُمىلىلىل٦م شمٕمٚمٛمىلىلىلف ومٝمىلىلىلق 

 ومرض يمٗم٤مي٦م.

أُمىلىلر زيىلىلد سمىلىلـ صم٤مسمىلىل٧م أن يىلىلتٕمٚمؿ ًمٖمىلىل٦م  ¢وإُمىلىلر اًمثىلىل٤مين: ُمىلىل٤م صمٌىلىل٧م ذم اًمًىلىلٜم٦م أن اًمٜمٌىلىلل 

 ذم ٟمّمػ ؿمٝمر.اًمًػمي٤مٟمٞم٦م ومتٕمٚمٛمٝم٤م 

ومٜمحـ ٓ ٟمٜمٙمر ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتٕمٚمؿ  ذه اًمٚمٖم٦م، وًمٙمـ أوًٓ ًمٞمس قمغم طم٤ًمب اًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞمىلىلىل٦م، وصم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم و ىلىلىلذا أ ىلىلىلؿ: ًمىلىلىلٞمس قمىلىلىلغم أؾمىلىلىل٤مس ظمًىلىلىل٤مرة اًمؽمسمٞمىلىلىل٦م اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م، وًمىلىلىلذًمؽ 

وم٤مًمىلىلىلذيـ يىلىلىلدظمٚمقن أوٓد ىلىلىلؿ ذم  ىلىلىلذه اعمىلىلىلدارس إضمٜمٌٞمىلىلىل٦م يمٚمٝمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلقاء ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من ُمٜمٝمىلىلىل٤م 

ام ىمٞمىلىلؾ ىمىلىلدياًم: ُمثىلىلؾ ُمىلىلـ يٌٜمىلىلل ىمٍمىلىلًا وهيىلىلدم اٟمجٚمٞمزيىلىل٦م أو اًمٗمرٟمًىلىلٞم٦م،  ىلىل١مٓء ُمىلىلثٚمٝمؿ يمىلىل

 ُمٍما.

ٕن  ىلىلىل١مٓء يتٕمٚمٛمىلىلىلقن اًمٚمٖمىلىلىل٦م إضمٜمٌٞمىلىلىل٦م ويتٕمٚمٛمىلىلىلقن سمٕمىلىلىلض اًمىلىلىلٜمٔمؿ واًمًىلىلىلٚمقك اًمٖمىلىلىلر  

إضمٜمٌىلىلىلل، و ىلىلىلذا ٓ يٗمٞمىلىلىلد ؿ ذم اعمجتٛمىلىلىلع اإلؾمىلىلىلاُمل؛ سمىلىلىلؾ ييىلىلىل ؿ وُمىلىلىلع ذًمىلىلىلؽ ومىلىلىلا 

خيرضمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذه اعمىلىلىلدارس إٓ وسم٤مًمٜمتٞمجىلىلىل٦م ىمىلىلىلد ظمنىلىلىل يمىلىلىلؾ ُمىلىلىلٜمٝمؿ اًمىلىلىلدٟمٞم٤م وأظمىلىلىلرة، 

 نان اعمٌلم.وذًمؽ  ق اخل

واًمذي جي٥م أن ٟمذيمره هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أن يمثػمًا ُمىلـ اًمىلدقم٤مة اإلؾمىلاُمٞملم ٓ يٌىل٤مًمقن 

سمتقريط أومراد اعمًٚمٛملم وإي٘م٤مقمٝمؿ ذم ُم٤م ىمد يّمٞمٌٝمؿ ُمـ آٟمحرال قمـ اًمديـ قمٚماًم 

أو ؾمٚمقيم٤ًم ُمـ ىمري٥م أو ُمـ سمٕمٞمد سمدقمقى أٟمف جي٥م قمٚمىلٞمٝمؿ أن يتٕمٚمٛمىلقا ُمىل٤م يىلٜمٗمٕمٝمؿ ذم 

 ىل١مٓء يًىلٛمحقن ًمٚمٗمتٞمىل٤مت اعمًىلٚمامت أن يىلدظمٚمـ اا٤مُمٕمىل٤مت دٟمٞم٤م ؿ، وم٢من يمثػمًا ُمىلـ 
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ًمدراؾمىلىل٦م اًمٓمىلىل٥م ُمىلىلثاً، و ىلىلذه اًمدراؾمىلىل٦م ذم  ىلىلذه اا٤مُمٕمىلىل٤مت دراؾمىلىل٦م خمتٚمٓمىلىل٦م، خيىلىلتٚمط 

ومٞمٝم٤م اًمِم٤ٌمن سم٤مًمِم٤مسم٤مت، وم٘مد ي٘مع ُمـ اًمٗمتٜمىل٦م ًمٙمىلؾ ُمىلـ ااٜمًىللم ُمىل٤م ٓ يىلذيمر ُمىل٤م يًىلتٗمٞمد 

ة اًمًىلام يمؾ ُمٜمٝمام ُمـ  ذه اًمدراؾم٦م اعمختٚمٓم٦م، يتٖم٤مومٚمقن قمـ ُمثؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّما

ون طمٞم٤مشمىلىلف سمٕم٤مُمىلىل٦م، وذم  ُمٜمٝمجىلىل٤ًم ذم ؾمىلىلٚمقك اعمًىلىلٚمؿ ذم يمىلىلؾ ؿمىلىل١ماًمىلىلذي يٜمٌٖمىلىلل أن يٕمتىلىلؼم

إن »شمرسمٞمتىلىلىلىلف وشمٕمٚمٞمٛمىلىلىلىلف ٕوٓده سمخ٤مصىلىلىلىل٦م، أقمٜمىلىلىلىلل سمىلىلىلىلذًمؽ ىمقًمىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة واًمًىلىلىلىلام: 

ٜمىل٤مس، ومٛمىلـ ، وسمٞمٜمٝمام أُمقر ُمِمتٌٝم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝمـ يمثػم ُمىلـ اًملمِّ احلال سملم واحلرام سمَ 

وقمروىلف، أٓ وإن ًمٙمىلؾ ُمٚمىلؽ محىلك، أٓ وإن محىلك  ًمديٜمف اشم٘مك اًمِمٌٝم٤مت وم٘مد اؾمتؼمأ

 .. إمم آظمر احلدي٨م.شاهلل حم٤مرُمف، أٓ وُمـ طم٤مم طمقل احلٛمك يقؿمؽ أن ي٘مع ومٞمف

أٓ وُمىلىلـ طمىلىلىل٤مم طمىلىلقل احلٛمىلىلىلك يقؿمىلىلؽ أن ي٘مىلىلىلع »واًمِمىلىل٤م د  ٜمىلىل٤م ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلىلام: 

 .شومٞمف

ي٘مقل قمٚمٞمف اًمًام  ىلذا ذم إُمىلقر اعمِمىلتٌٝم٦م همىلػم اعمٕمروومىل٦م أهنىل٤م طمىلرام أم طمىلال، 

ٞمػ يدٟمدن اعمًٚمؿ سم٢مًم٘م٤مئف سمٜمٗمًف إن يمىل٤من سم٤مًمٖمىل٤ًم ؾمىلـ اًمرؿمىلد أو سم٢مًم٘م٤مئىلف سمقًمىلده ًمىلٞمس ومٙم

طمقل احلٛمك، وإٟمام ذم احلٛمك ٟمٗمًف سمزقمؿ أن سمذًمؽ وم٤مئىلدة وُمّمىلٚمح٦م، ومىلٜمحـ ٟم٘مىلقل 

ن  ذه اًمٗم٤مئدة أوًٓ ًمٞم٧ًم ومريْم٦م ُمـ اًمٗمرائض اًمٕمٞمٜمٞم٦م اًمتل دم٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ، إ

ظمٚم٘مٞمىلىلىل٦م قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ، وىمىلىلىلد ي٘مىلىلىلؽمن ُمٕمٝمىلىلىل٤م وصم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم  ىلىلىلذه اًمٗم٤مئىلىلىلدة ي٘م٤مسمٚمٝمىلىلىل٤م .ر سمىلىلىلؾ أ.ار 

أ.ار اقمت٘م٤مديىلىلىل٦م أيْمىلىلىل٤ًم يمىلىلىلام ىمٚمٜمىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىل٤ًم، إن  ىلىلىل١مٓء إسمٜمىلىلىل٤مء اًمىلىلىلذيـ يىلىلىلدظمٚمقن اعمىلىلىلدارس 

إضمٜمٌٞمىل٦م ًمٞمتٕمٚمٛمىلقا ومٞمٝمىل٤م قمٚمىلىلقُمٝمؿ اًمدٟمٞمقيىل٦م، ومىل٢مهنؿ ؾمىلٞمخرضمقن يمٗمىلىل٤مرًا قمىلغم يمىلؾ طمىلىل٤مل، 

وُمىلىلـ طمىلىل٤مم طمىلىلقل احلٛمىلىلك »إُمىلىل٤م ُمتٜمٍمىلىليـ وإُمىلىل٤م ُمىلىلـ اعمٚمحىلىلديـ، وم٘مقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

جي٥م قمغم أسم٤مء اعمًٚمٛملم طم٘مىل٤ًم ومْمىلاً قمىلـ اًمىلدقم٤مة اإلؾمىلاُمٞملم  شي٘مع ومٞمفيقؿمؽ أن 

أن ٓ يًٛمحقا أسمدًا سم٠مي وضمف ُمـ اًمقضمىلقه، وٓ أن يٗمتىلقا سمجىلقاز دظمىلقل اًمقًمىلد ًمٞمىلتٕمٚمؿ 

اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م ذم ُمدرؾم٦م أضمٜمٌٞم٦م و ذا اًمذي يٗمتل يٕمٚمؿ أن قم٤مىم٦ٌم  ذا اًمتٚمٛمٞمىلذ اًمىلذي 
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٦ٌم أُمىلره ًمىلٞمس وم٘مىلط أن ييىل ٟمٗمًىلف، سمىلؾ ؾمٞمتخرج ُمـ اعمدرؾم٦م ُم٤م  ق إٓ أن شمٙمقن قم٤مىم

وأن يي سم٠مُمتف؛ ٕٟمٜمىل٤م ٟمٕمٚمىلؿ أن يمثىلػمًا ُمىلـ احلٙمىل٤مم إؾمىلاُمٞملم، احلٙمىل٤مم اعمًىلٚمٛملم إمم 

قمٝمىلىلىلىلىلىلد ىمريىلىلىلىلىلىل٥م أيمثىلىلىلىلىلىلر ؿ إٟمىلىلىلىلىلىلام رسمىلىلىلىلىلىلقا ذم اعمىلىلىلىلىلىلدارس إضمٜمٌٞمىلىلىلىلىلىل٦م، وهمىلىلىلىلىلىلذوا اًمتقضمٞمٝمىلىلىلىلىلىل٤مت 

آؾمىلىلىلتٕمامري٦م، وًمىلىلىلذًمؽ ومىلىلىل٠ميمثر اًمىلىلىلٌاد اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م اًمٞمىلىلىلقم مٙمٛمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ أُمثىلىلىل٤مل  ىلىلىل١مٓء 

عمىلىلىلىلدارس إضمٜمٌٞمىلىلىلىل٦م، واعمًىلىلىلىلٚمٛمقن اًمٞمىلىلىلىلقم يًىلىلىلىلتثٛمرون صمىلىلىلىلامر شمًىلىلىلىل٤مُمح اًمىلىلىلىلذيـ رسمىلىلىلىلقا ذم ا

أوًمئؽ أسم٤مء سمؽمسمٞم٦م أسمٜم٤مء ؿ ذم اعمدارس إضمٜمٌٞم٦م، وُمىل٤م ُمدرؾمىل٦م أو ضم٤مُمٕمىل٦م اا٤مُمٕمىل٦م 

إُمريٙمٞمىلىل٦م ذم ًمٌٜمىلىلىل٤من قمىلىلىلـ ُمىلىلـ يٕمىلىلىلرل شمىلىلىل٤مريخ اا٤مُمٕمىلىلىل٦م إُمريٙمٞمىلىل٦م ذم ًمٌٜمىلىلىل٤من، ُمىلىلىل٤م ذًمىلىلىلؽ 

ظمرضم٧م يمثىلػمًا ُمىلـ قمٜمٝمؿ سمٌٕمٞمد، وم٘مد ظمرضم٧م يمثػمًا ُمـ اعمٌنميـ اًمٜمّم٤مرى أص٤مًم٦م، و

اعماطمدة اًمذيـ أصىلٚمٝمؿ ُمىلـ اعمًىلٚمٛملم، يمىلؾ  ىلذه آصمىل٤مر سمًىل٥ٌم إ ىل٤مل اعمًىلٚمؿ عمٌىلدأ 

إطم٤ًمن شمرسمٞم٦م إوٓد اًمتل ضم٤مء ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜمّمقص، وىمد ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤ًم آي٦م وطمديث٤ًم، 

ُٙمْؿ َوَأْ ٚمِٞمُٙمْؿ َٟم٤مًرا﴿أٓ وم٤مٔي٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ًَ  .[6]التح ي::﴾ىُمقا َأٟمُٗم

د يقًمىلىلىلىلىلد قمىلىلىلىلىلغم اًمٗمٓمىلىلىلىلىلرة، ومىلىلىلىلىل٠مسمقاه هيقداٟمىلىلىلىلىلف أو يٜمٍمىلىلىلىلىلاٟمف أو يمىلىلىلىلىلؾ ُمقًمىلىلىلىلىلق»واحلىلىلىلىلىلدي٨م: 

 .شيٛمج٤ًمٟمف

ؾ وًمىلده ذم اعمىلدارس إضمٜمٌٞمىل٦م ؾمىلٞمخؾ ًمىلٞمس سمىلام ظِم دْ وي٘مٞمٜم٤ًم إن  ىلذا إب اًمىلذيـ يىُل 

ذيمرٟم٤م ُمىلـ أيىل٦م واحلىلدي٨م، سمىلؾ وسمىل٤معمٜمٝم٩م اًمىلذي ومروىلف اهلل قمىلز وضمىلؾ قمىلغم اًمقاًمىلديـ 

أوٓديمىلؿ ًمٚمّمىلاة و ىلؿ  ُمروا»ذم شمرسمٞم٦م إوٓد ذم ُمثؾ ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

 .شىمقا سمٞمٜمٝمؿ ذم اعمْم٤مضمعرِّ قمٚمٞمٝم٤م و ؿ أسمٜم٤مء قمنم، وومَ وا.سمق ؿ أسمٜم٤مء ؾمٌع، 

ىلىل ٚمَ ومٞم٘مٞمٜمىلىل٤ًم إن  ىلىلذا اًمقًمىلىلد إذا سمٚمىلىلغ اًمًىلىلـ اًمًىلىل٤مسمٕم٦م و ىلىلق يُ  ـ  ٜمىلىل٤مك ُمىلىل٤م يٜمىلىل٤مذم اإلؾمىلىلام، ٘مَّ

ومًقل ٓ يًتجٞم٥م ًمرهم٦ٌم اًمقاًمد ذم أُمر وًمده سم٤مًمّماة و ق اسمـ ؾمىلٌع ومْمىلاً قمىلـ أن 

.ب اسمٜمىلىلف اًمىلىلذي ٓ يتجىلىل٤موب ُمىلىلع أُمىلىلره إيىلىل٤مه سم٤مًمّمىلىلاة إذا ُمىلىل٤م سمٚمىلىلغ يىلىلتٛمٙمـ اًمقاًمىلىلد ُمىلىلـ 

اًمًىلىلـ اًمٕمىلىل٤مذة؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىلـ اًمؽمسمٞمىلىل٦م اًمتىلىلل يرسمىلىلك قمٚمٞمٝمىلىل٤م ذم  ىلىلذه اعمىلىلدارس اًمٙمىلىل٤مومرة أٟمىلىلف ٓ 
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جيقز اؾمتٕمامل اًميىلب ذم شمرسمٞمىل٦م إـمٗمىل٤مل وإوٓد، ومٙمٞمىلػ إذًا يىلتٛمٙمـ  ىلذا إب 

 أو ذاك أن ير  وًمده شمرسمٞم٦م إؾماُمٞم٦م.

 يمىلىلىلىلؾ ُمًىلىلىلىلٚمؿ ذًا ومىلىلىلىلٞمام إذا قمىلىلىلىلزم قمىلىلىلىلغم أن يىلىلىلىلدظمؾ وًمىلىلىلىلده ذم إذًا: جيىلىلىلىل٥م أن يًتٌنمىلىلىلىل

 ُمدرؾم٦م ٟمٍماٟمٞم٦م، ومًٞمٙمقن قم٤مىمٌتف قمٜمد اهلل قمز وضمؾ أن يٙمقن وىمقدًا ًمٚمٜم٤مر. ٟمٕمؿ.

 ىلىلؿ يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخٜم٤م يزقمٛمىلىلقن سمىلىل٠من  ىلىل١مٓء إوٓد يتٕمٚمٛمىلىلقن اًمىلىلديـ اإلؾمىلىلاُمل  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 يمىلىلام  ىلىلق ُم٘مىلىلرر ذم اعمىلىلدارس إظمىلىلرى اعمًىلىلٚمٛم٦م، ومٌىلىل٤مرك اهلل ومىلىلٞمٙمؿ ووىلىلحقا ًمٜمىلىل٤م  ىلىلذا

 إُمر واًمرد قمٚمٞمف.

أوًٓ ُمتك يتٕمٚمٛمقن ذم اعمدارس،  ؾ جيٛمٕمقن دراؾم٦م اًمٕمٚمؿ و ذا ُم٤م ٓ  اًمِمٞمخ:

أقمرومىلىلىلىلىلف واىمٕمىلىلىلىلىل٤ًم،  ىلىلىلىلىلؾ جيٛمٕمىلىلىلىلىلقن ذم احلْمىلىلىلىلىلقر سمىلىلىلىلىللم اعمدرؾمىلىلىلىلىلتلم، و ىلىلىلىلىلؿ يدرؾمىلىلىلىلىلقن ذم 

ُمىلىلىلدارس احلٙمقُمىلىلىل٦م، وٟمًىلىلىلٚمؿ ومروىلىلىل٤ًم وضمىلىلىلدًٓ سمىلىلىل٠من اًمتىلىلىلدريس  ٜمىلىلىل٤مك شمىلىلىلدريس إؾمىلىلىلاُمل 

سمىلىلىلىلىللم اًمدراؾمىلىلىلىلىل٦م ذم اعمدرؾمىلىلىلىلىل٦م سم٤معم٤مئىلىلىلىلىل٦م ُم٤مئىلىلىلىلىل٦م، وًمىلىلىلىلىلٞمس يمىلىلىلىلىلذًمؽ، ًمٙمىلىلىلىلىلـ يمٞمىلىلىلىلىلػ جيٛمٕمىلىلىلىلىلقن 

 احلٙمقُم٦م و ل إؾماُمٞم٦م، وسملم اًمدراؾم٦م ذم اعمدارس اًمٜمٍماٟمٞم٦م؟

ٟمٕمىلىلؿ  ىلىلؿ يقفمٗمىلىلقن أؾمىلىل٤مشمذة ُمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛملم ذم  ىلىلذه اعمىلىلدارس اًمٜمٍمىلىلاٟمٞم٦م  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 ًمٞمٕمٚمٛمقهنؿ اًمديـ اإلؾماُمل اعم٘مرر طم٥ًم ُم٤م  ق ُم٘مرر ذم وزارة اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ.

 س اعمدرؾم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م.إذًا ًمٞم٧ًم اعمدارس احلٙمقُمٞم٦م، ٟمٗم اًمِمٞمخ:

 ٟمٗمس اعمدرؾم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م يقفمٗمقن ُمٕمٚمؿ ُمًٚمؿ.. ُمداظمٚم٦م:

ومٝمٛم٧م أن، اعمدرؾم٦م اًمٜمٍماٟمٞم٦م شمٓمٌؼ ذم دقمقى اعمدقمل ُمٜمٝم٩م اًمدوًمىل٦م  اًمِمٞمخ:

اإلؾماُمٞم٦م إو٤موم٦م إمم أهن٤م قمٜمد ٤م ُمٜمٝم٩م ظم٤مص ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م إضمٜمٌٞم٦م، وذم شمٕمٚمىلٞمؿ 

 اًمًٚمقك وأداب آضمتامقمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ.

ا ٓ يًىلىلىلىلىلٛمـ وٓ يٖمٜمىلىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلىلـ ضمىلىلىلىلىلقع؛ ٕٟمٜمىلىلىلىلىل٤م ٟمٕمٚمىلىلىلىلىلؿ أن يمثىلىلىلىلىلػمًا ُمىلىلىلىلىلـ اًمىلىلىلىلىلدقم٤مة ٟم٘مىلىلىلىلىلقل  ىلىلىلىلىلذ



  ببوا  الوءا  والربا متفرقات يف --------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

777 

اإلؾمىلىلاُمٞملم ذم اًمٙمقيىلىل٧م وذم همػم ىلىل٤م ٓ يزاًمىلىلقن متجىلىلقن سمحىلىلؼ قمىلىلغم ُمٜمىلىل٤م ٩م اًمدوًمىلىل٦م 

ٟمٗمًٝم٤م، عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اٟمحرال ظمٓمػم ذم  ذه اعمٜم٤م ٩م، وذم شمرسمٞم٦م اًمٓماب اعمًٚمٛملم 

ٙمقُمٞمىلىل٦م اًمتىلىلل ًمىلىلٞمس ومٞمٝمىلىل٤م شمرسمٞمىلىل٦م همىلىلػم إؾمىلىلاُمٞم٦م، ومىلىل٢مذا يمىلىل٤من إُمىلىلر  ٙمىلىلذا ذم اعمىلىلدرس احل

ومٞمٝمىلىلىل٤م ُمٜمىلىلىل٤م ٩م ٟمٍمىلىلىلاٟمٞم٦م، ومىلىلىلا ؿمىلىلىلؽ أن  ٜمىلىلىل٤مك إُمىلىلىلر يٙمىلىلىلقن أظمٓمىلىلىلر وأظمٓمىلىلىلر، وظماصىلىلىل٦م 

اًم٘مقل أٟمٜم٤م ٟمٜمّمح يمؾ ُمًٚمؿ أن ٓ يتقرط وٓ يدظمؾ وًمده ذم ُمدرؾمىل٦م ٟمٍمىلاٟمٞم٦م؛ ٕٟمىلف 

أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل ومٞمٝمىل٤م يمىلام ىمٚمٜمىل٤م ىمىلد أُمرٟمىل٤م سمٛم٘م٤مشمٚمىل٦م  ىل١مٓء وحم٤مرسمىل٦م  ىل١مٓء، وأىمىلؾ رء أن 

ومٙمٞمىلىلػ ٟمحىلىلـ ٟمىلىلقزم أُمىلىلر أوٓدٟمىلىل٤م وشمرسمٞمىلىل٦م أوٓدٟمىلىل٤م هلىلىل١مٓء ٓ ٟمىلىلقًمٞمٝمؿ وأن ٓ ٟمتىلىلقٓ ؿ، 

اًمٙمٗمىلىل٤مر،  ىلىلذا أسمٕمىلىلد ُمىلىل٤م يٙمىلىلقن قمىلىلـ اًمنمىلىلع واًمٕم٘مىلىلؾ ُمٕمىلىل٤ًم، ٟمًىلىل٠مل اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ أن هيىلىلدي 

اعمًىلىلٚمٛملم نٞمٕمىلىل٤ًم إمم رضمىلىلققمٝمؿ إمم ديىلىلٜمٝمؿ، ووؾمىلىل٤مئؾ شمرسمٞمىلىل٦م  ىلىلذا اًمىلىلديـ، طمتىلىلك يٕمىلىلز 

ٌىلىل٤مرك اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ اعمًىلىلٚمٛملم سمٕمىلىلد ذل أصىلىل٤مهبؿ سمًىلىل٥ٌم اٟمحىلىلراومٝمؿ قمىلىلـ ديىلىلٜمٝمؿ، واهلل شم

 وشمٕم٤ممم  ق اًمذي يتقمم اًمّم٤محللم.

 ضمزاك اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 وإي٤مك. اًمِمٞمخ:

 (  00: 00: 53/ 619) اهلدى والنور /

 ( 00: 09: 37/ 619) اهلدى والنور /



  ببوا  الوءا  والربا متفرقات يف --------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

773 

 

 حدٙح: فاضلسٍٗٓ إىل أضٚق اهلسقات

ًمىلىلق شمنمىلىلح ًمٜمىلىل٤م  شوم٤موىلىلٓمرو ؿ إمم أوىلىلٞمؼ اًمٓمرىمىلىل٤مت»ؿمىلىلٞمخٜم٤م وم٘مىلىلف طمىلىلدي٨م:  ُمداظمٚمىلىل٦م:

  ذا احلدي٨م؟

 ذا ُمع إؾمػ قمٜمدُم٤م يٙمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم قمز ؿ وجمد ؿ ومٝمق يٕمٞمش سملم  :اًمِمٞمخ

اًمٙمٗمىلىل٤مر، يمىلىلؾ اًمٙمٗمىلىل٤مر امىلىل٧م اًمٜمٔمىلىل٤مم اإلؾمىلىلاُمل واًمىلىلذي ُمٜمىلىلف أن يىلىلدومٕمقا اازيىلىل٦م قمىلىلـ يىلىلد 

إذا ًم٘مٞمتؿ اعمنميملم ومىلا »و ؿ ص٤مهمرون، وُمـ ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذيمره ذم  ذا احلدي٨م: 

اإلؾماُمل يقُمئذ  ، ومٞمٙمقن اًمٜمٔم٤ممشو ؿ اًمًام، واوٓمرو ؿ إمم أوٞمؼ اًمٓمرقؤشمٌد

وًمىلىلىلٞمس اًمٞمىلىلىلقم؛ ٕن اًمٞمىلىلىلقم ُمىلىلىلع إؾمىلىلىلػ اًمِمىلىلىلديد ًم٘مىلىلىلد شمرسمىلىلىلك اعمحٙمقُمىلىلىلقن ومْمىلىلىلاً قمىلىلىلـ 

احلٙم٤مم شمرسمٞم٦م همػم إؾماُمٞم٦م ذم يمثىلػم ُمىلـ إطمٙمىل٤مم اًمنمىلقمٞم٦م، ُمٜمٝمىل٤م أهنىلؿ رومٕمىلقا أؾمىلامء 

شمىلىلىلىلدل قمىلىلىلىلغم ُمٕمىلىلىلىل٤مين وُمًىلىلىلىلٛمٞم٤مت ذم اًمنمىلىلىلىلع اإلؾمىلىلىلىلاُمل رُمىلىلىلىلقا  ىلىلىلىلذه إؾمىلىلىلىلامء ًمٙمىلىلىلىلل ٓ 

 ؾم٥م ُمع اًمقوع آضمتامقمل.شمذيمر ؿ هبذه اعمًٛمٞم٤مت؛ ٕهن٤م ٓ شمتٜم٤م

ٟمحـ ُمىلثاً يمثىلػمًا ُمىل٤م ٟمحىلذر اعمًىلٚمٛملم طمٞمىلٜمام أقمروىلقا قمىلـ يمٚمٛمىل٦م )رسمىل٤م( واؾمىلتٌدًمقا 

اًمٗم٤مئىلىلدة سم٤مًمرسمىلىل٤م، اؾمىلىلتٕمٛمٚمقا يمٚمٛمىلىل٦م اًمٗم٤مئىلىلدة ُمٙمىلىل٤من اًمرسمىلىل٤م، وأن ُمىلىلـ نٚمىلىل٦م  ىلىلذه إًمٗمىلىل٤مظ 

اًمتىلىلل رومٕمق ىلىل٤م أوًٓ، واؾمىلىلتٌدًمقا همػم ىلىل٤م هبىلىل٤م صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم يمٚمٛمىلىل٦م )ُمىلىلقاـمـ(، يمٚمٛمىلىل٦م ُمىلىلقاـمـ شمٕمٜمىلىلل 

ؼ سمىلىلىلىلىللم اعمًىلىلىلىلىلٚمؿ واًمٞمٝمىلىلىلىلىلقدي واًمٜمٍمىلىلىلىلىلاين واًمٙمىلىلىلىلىل٤مومر واعمٚمحىلىلىلىلىلد واًمٌٕمثىلىلىلىلىلل قمىلىلىلىلىلدم اًمتٗمريىلىلىلىلىل

واًمِمٞمققمل.. إمم آظمره، ُمقـمـ، ودمد  ذه اًمٚمٖم٦م ؿمىل٤مئٕم٦م ُمىلـ اعمًىلٚمٛملم، عمىل٤م يتّمىلؾ 

اعمتّمؾ ُمع اإلذاقم٦م اًم٨ٌم اعم٤ٌمذ، ي٘مقل أٟم٤م ُمقاـمـ وٓ ي٘مقل أٟم٤م ُمًٚمؿ، ومْماً قمىلـ 

،  ذه شمٕمٛمٞم٦م ًمٚمح٘م٤مئؼ أن ي٘مقل أٟم٤م هيقدي أو أن ي٘مقل ٟمٍماين، سمؾ ي٘مقل: أٟم٤م ُمقاـمـ
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اًمنمىلىلقمٞم٦م، ٓ يتٜمٌىلىلف هلىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس، ومىلىل٢مذا ُمىلىل٤م وصىلىلؾ اعمجتٛمىلىلع إمم  ىلىلذا آٟمحٓمىلىل٤مط ذم قمىلىلدم 

اًمِمىلىلىلٕمقر سمىلىلىل٤مًمٕمزة اإلؾمىلىلىلاُمٞم٦م اًمتىلىلىلل يم٤مٟمىلىلىل٧م ٕضمىلىلىلدادٟم٤م ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ، طمٞمٜمئىلىلىلذ ًمىلىلىلق ؿمىلىلىلٕمر سمٕمىلىلىلض 

اعمًىلىلىلٚمٛملم سمٕمىلىلىلزهتؿ ًمٙمىلىلىلٜمٝمؿ ُمىلىلىلع إؾمىلىلىلػ ٓ يًىلىلىلتٓمٞمٕمقن أن يٜمٗمىلىلىلذوا يمثىلىلىلػمًا ُمىلىلىلـ أطمٙمىلىلىل٤مم 

، ُمٕمٜمىلىلىلك شاعمنمىلىلىليملم وم٤موىلىلىلٓمرو ؿ إمم أوىلىلىلٞمؼ اًمٓمىلىلىلرقإذا ًم٘مٞمىلىلىلتؿ »ديىلىلىلٜمٝمؿ، ُمىلىلىلـ ذًمىلىلىلؽ: 

أوىلىلٞمؼ اًمٓمىلىلرق، يم٤مٟمىلىل٧م اًمٓمىلىلىلرق يقُمئىلىلذ ًمٞمًىلىل٧م هبىلىلذه اًمًىلىلىلٕم٦م و ىلىلذه اًمرطم٤مسمىلىل٦م اعمِمىلىلىل٤م دة 

اًمٞمىلىلقم، وظم٤مصىلىل٦م ذم اًمٕمقاصىلىلؿ، ٓ شمىلىلزال سمٕمىلىلض اًمٓمىلىلرق ذم سمٕمىلىلض اًم٘مىلىلرى شمىلىلذيمرٟم٤م هبىلىلذه 

وم٤موىلٓمرو ؿ »اًمٓمرق اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م  ذه اًمًٕم٦م واًمرطم٤مسم٦م، ومج٤مء ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًىلام: 

، وم٘مىلىلد يمىلىل٤من اعمًىلىلٚمؿ إمم قمٝمىلىلد ىمريىلىل٥م أدريمىلىل٧م أٟمىلىل٤م ٟم٤مؾمىلىل٤ًم ذم ؾمىلىلقري٤م شاًمٓمىلىلرق إمم أوىلىلٞمؼ

مٙمىلىلىلقن أن اعمًىلىلىلٚمؿ يمىلىلىل٤من إذا ًم٘مىلىلىلل هيقديىلىلىل٤ًم ذم دُمِمىلىلىلؼ ُمىلىلىلثاً ي٘مىلىلىلقل ًمىلىلىلف: ـمىلىلىلػمق، يٕمٜمىلىلىلل 

 اومًح قمـ ضم٤مدة اًمٓمريؼ وظمذ ضم٤مٟم٤ًٌم، أدريم٧م أٟم٤م  ذه اًمٚمٗمٔم٦م.

 ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م )ـمىلىلػمق( أظمىلىلذت ُمىلىلـ اًمٓمريىلىلؼ اعمىلىلذيمقر ذم احلىلىلدي٨م، وم٤موىلىلٓمرو ؿ 

اًمٓمرق، ًمٙمـ اًمٞمقم ُمع إؾمػ اًمِمديد ًمق أراد أطمدٟم٤م أن يٜمٗمذ ىم٤مم احلٙمؿ إمم أوٞمؼ 

اًم٘مىلىل٤مٟمقين مىلىلقل سمٞمٜمىلىلف وسمىلىللم ذًمىلىلؽ، ويٕمتىلىلؼمه ُمٕمتىلىلدي٤ًم قمىلىلغم اعمىلىلقاـمـ، و ىلىلذه اًمدًٓمىلىل٦م ُمىلىلع 

إؾمىلػ اًمِمىلىلديد، واًمٙمىلام يمىلىلام ي٘مىل٤مل ذو ؿمىلىلجقن جيىلر سمٕمْمىلىلف سمٕمْمىل٤ًم، دًٓمىلىل٦م اعمىلىلقاـمـ 

قق ُمىل٤م ًمٚمٛمًىلٚمؿ، ذًمىلؽ أصمىلر أي اؾمتٕمامل  ذه اًمٙمٚمٛم٦م سمدل اًمىلذُمل، وإقمٓمىل٤مءه ُمىلـ احل٘مىل

أٟمٜمىلىلل يمٜمىلىل٧م أىمىلىلرأ ذم  طم٤مديىلىل٨م اًمْمىلىلٕمٞمٗم٦م واعمقوىلىلققم٦م، إن أٟمىلىلَس ومٚمىلىلؿ أٟمىلىلَس ُمىلىلـ آصمىلىل٤مر إ

جمٚم٦م اعمًٚمٛمقن اًمتل يم٤مٟم٧م شمّمىلدر ذم اًم٘مىل٤م رة، إسمىل٤من قمىلز اإلظمىلقان اعمًىلٚمٛملم ومٞمٝمىل٤م، 

ويٜمنمىلىلىلىلون ومٞمٝمىلىلىلىل٤م حمىلىلىلىل٤م.ات يمىلىلىلىل٤من يٚم٘مٞمٝمىلىلىلىل٤م طمًىلىلىلىلـ اًمٌٜمىلىلىلىل٤م رمحىلىلىلىلف اهلل، وأصىلىلىلىلح٤مسمف ؾمىلىلىلىلٕمٞمد 

قمىلىلىلىلـ قمداًمىلىلىلىل٦م اإلؾمىلىلىلىلام وقمىلىلىلىلـ ُمقىمٗمىلىلىلىلف اًمرائىلىلىلىلع دمىلىلىلىل٤مه  رُمْمىلىلىلىل٤من وهمىلىلىلىلػمه، يمىلىلىلىل٤مٟمقا يتحىلىلىلىلدصمقن

دوا ذم ىمٞمىل٤مم احلٙمىلؿ ٝمِّىل ٛمَ اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمٛمًىلٚمٛملم، أي: أ ىلؾ اًمذُمىل٦م، يريىلدون سمىلذًمؽ أن يُ 

اإلؾمىلىلىلاُمل دون أن جيىلىلىلدوا ُمٕم٤مروىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ اًمٞمٝمىلىلىلقد واًمٜمّمىلىلىل٤مرى؛ ٕهنىلىلىلؿ ىمىلىلىلد قمرومىلىلىلقا أن 

اإلؾمىلىلام ٓ يىلىلٜم٘مص ُمىلىلـ طم٘مىلىلقىمٝمؿ ؿمىلىلٞمئ٤ًم، شمٚمىلىلؽ احل٘مىلىلقق اًمتىلىلل يًىلىلتقي ومٞمٝمىلىل٤م اًمىلىلذُمل ُمىلىلع 
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ؿ، ومٞم٘مقًمقن ذم حم٤م.اهتؿ شم٠ميٞمدًا هلىلذه اًمىلدقمقة اخل٤مـمئىل٦م وإن يمىل٤من اعم٘مّمىلقد اعمًٚم

 ىلىلق اًمقصىلىلقل إلىم٤مُمىلىل٦م احلٙمىلىلؿ اإلؾمىلىلاُمل، وًمٙمٜمىلىلل يمىلىلام أىمىلىلقل ذم يمثىلىلػم ُمىلىلـ ُمثىلىلؾ  ىلىلذه 

 اعمٜم٤مؾم٤ٌمت: 

 أوردهههس دههعع ودههعع م ههتم 

 

 

 

 مس هكذا يهس دهعع رهورد ا  ه  

ًىلىلىلٚمٛملم، وإٟمىلىلىلام ٓ يٛمٙمىلىلـ ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم أن ي٘مٞمٛمىلىلىلقا دوًمىلىل٦م اإلؾمىلىلىلام سمتٖمٞمىلىلىلػم أطمٙمىلىل٤مم اعم 

٤مَء ﴿ًمٌٞم٤مهنىلىلىلىلىلىلىلىل٤م ًمٚمٜمىلىلىلىلىلىلىلىل٤مس، صمىلىلىلىلىلىلىلىلؿ ي٘مىلىلىلىلىلىلىلىل٤مل سمٙمىلىلىلىلىلىلىلىلؾ طمريىلىلىلىلىلىلىلىل٦م:  ـْ ؿَمىلىلىلىلىلىلىلىل ـْ َوَُمىلىلىلىلىلىلىلىل ٤مَء وَمْٚمُٞمىلىلىلىلىلىلىلىل١ْمُِم ـْ ؿَمىلىلىلىلىلىلىلىل وَمَٛمىلىلىلىلىلىلىلىل

رْ  ، ُمىلىلـ  ىلىلذا اًمتٖمٞمىلىلػم أن اعمجتٛمىلىلع اعمث٘مىلىلػ اًمٞمىلىلقم اًمث٘م٤مومىلىل٦م اًمٕمٍمىلىلي٦م [23]الكهااف:﴾وَمْٚمٞمَْٙمُٗمىلىل

وًمٞمس اًمث٘م٤موم٦م اًمنمىلقمٞم٦م، وسمخ٤مصىل٦م اًمث٘م٤مومىل٦م اًمنمىلقمٞم٦م اًمّمىلحٞمح٦م اًم٘م٤مئٛمىل٦م قمىلغم اًمٙمتىل٤مب 

ػ اًمّمىلىلىلىل٤مًمح، ٓ، أىمىلىلىلىلقل:  ىلىلىلىلذا اًمِمىلىلىلىل٤ٌمب اعمث٘مىلىلىلىلػ صم٘م٤مومىلىلىلىل٦م قم٤مُمىلىلىلىل٦م واًمًىلىلىلىلٜم٦م وُمىلىلىلىلٜمٝم٩م اًمًىلىلىلىلٚم

قمٍمىلىلىلىلي٦م أصىلىلىلىلٌح ُمٝمٞمئىلىلىلىل٤ًم إلىم٤مُمىلىلىلىل٦م اًمدوًمىلىلىلىل٦م اعمًىلىلىلىلٚمٛم٦م سمنمىلىلىلىلط أن ًمٚمٞمٝمىلىلىلىلقد وًمٚمٜمّمىلىلىلىل٤مرى ُمىلىلىلىل٤م 

ًمٚمٛمًىلىلىلىلىلٚمٛملم ُمىلىلىلىلىلـ طم٘مىلىلىلىلىلقق؛ ٕهنىلىلىلىلىلؿ ًم٘مٜمىلىلىلىلىلقا ُمٜمىلىلىلىلىلذ ٟمٕمقُمىلىلىلىلىل٦م أفمٗمىلىلىلىلىل٤مر ؿ ذم ضم٤مُمٕمىلىلىلىلىل٤مهتؿ وذم 

ذم أ ىلؾ اًمذُمىل٦م:  ¢نٕمٞم٤مهتؿ، وُمـ رؤؾم٤مء  ذه ااٛمٕمٞم٤مت ىمقهلؿ ىمىل٤مل رؾمىلقل اهلل 

 .شًمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م هلؿ ُم٤م»

 إذًا: ًمٞمس  ٜم٤مك ومرق سملم ُمًٚمؿ وسملم هيقدي، إذًا: يمٚمٛم٦م ُمقاـمـ دمٛمٕمٜم٤م.

و ذا ُمـ أسمٓمؾ إطم٤مدي٨م اًمتل يتٙمٚمؿ هب٤م سمٕمض اًمدقم٤مة اإلؾماُمٞملم طمتىلك اًمٞمىلقم؛ 

هلىلىلىلؿ ُمىلىلىل٤م ًمٜمىلىلىل٤م »ىمىلىلىل٤مل  ىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىل٦م:  ¢ٕن  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م هبىلىلىلذا اًمًىلىلىلٞم٤مق أي: أن اًمٜمٌىلىلىلل 

ًمذُمىلىل٦م ُمىلىلـ اًمٞمٝمىلىلقد واًمٜمّمىلىل٤مرى،  ىلىلذا ٓ أصىلىلؾ ًمىلىلف ذم ذم طمىلىلؼ أ ىلىلؾ ا شوقمٚمىلىلٞمٝمؿ ُمىلىل٤م قمٚمٞمٜمىلىل٤م

رء ُمىلىلـ يمتىلىل٥م أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م، وُمىلىلـ  ٜمىلىل٤م ئمٝمىلىلر ًمٙمىلىلؿ ظمٓمىلىلقرة شمٚم٘مىلىلل اإلؾمىلىلام ُمىلىلـ يمتىلىل٥م 

اًمٗم٘مىلىلىلف اعمتقارصمىلىلىل٦م وسمخ٤مصىلىلىل٦م ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من ُمٜمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اًمٙمتىلىلىل٥م اعمتىلىلىل٠مظمرة شم٠مًمٞمٗمىلىلىل٤ًم؛ ٕن ومٞمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ 

ه ؤإطم٤مدي٨م ُم٤م ٓ يّمح اًمٌمىلء اًمٙمثىلػم، وًمىلذًمؽ ىمىل٤مم سمٕمىلض طمٗمىل٤مظ احلىلدي٨م وقمٚمىلام

ذه اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٟمّمح٤ًم ًممُم٦م، ًمٙمـ ُمـ  ١مٓء اعمث٘مٗمىللم اًمٞمىلقم، واًمىلذيـ سمتخري٩م  
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مىلىلىلىلىل٤م.ون ذم اعمجتٛمٕمىلىلىلىلىل٤مت اًمٕم٤مُمىلىلىلىلىل٦م واخل٤مصىلىلىلىلىل٦م اًمىلىلىلىلىلذيـ نٕمىلىلىلىلىلقا سمىلىلىلىلىللم دراؾمىلىلىلىلىل٦م اًمٗم٘مىلىلىلىلىلف 

اعم٘م٤مرن أو اعم٘م٤مرن، وسملم دراؾم٦م إطم٤مدي٨م ومٞمٞمز صحٞمحٝم٤م ُمـ وٕمٞمٗمٝم٤م طمتىلك ٓ 

 .ُم٤م مل ي٘مؾ ¢ي٘مٕمقا ذم ُمثؾ  ذا اعمٜمٙمر أن يٜمًٌقا إمم اًمٜمٌل 

احلىلىلىلىلدي٨م اًمًىلىلىلىل٤مسمؼ وضمىلىلىلىلدوه ذم يمتىلىلىلىل٤مب ُمىلىلىلىلـ يمتىلىلىلىل٥م اًمٗم٘مىلىلىلىلف احلٜمٗمىلىلىلىلل ُمٕمىلىلىلىلرول سم٤مؾمىلىلىلىلؿ 

اهلداي٦م، اًمذي قمٚمٞمف ذح ومتح اًم٘مدير ٓسمـ اهلامم احلٜمٗمل اعمٍمىلي اإلؾمىلٙمٜمدراين، 

ىمىلىل٤مل خمىلىلرج  ىلىلذا اًمٙمتىلىل٤مب اهلدايىلىل٦م و ىلىلق احلىلىل٤مومظ اًمزيٚمٕمىلىلل ذم يمت٤مسمىلىلف اعمًىلىلٛمك سمٜمّمىلىل٥م 

 اًمراي٦م ٕطم٤مدي٨م اهلداي٦م ىم٤مل:  ذا طمدي٨م همري٥م.

ًمٚمزيٚمٕمل رمحف اهلل شمٗمرد سمف قمـ آصٓماح اعمٕمىلرول ىمىلدياًم، إذا  و ذا اصٓماح

ىمىلىلىل٤مل قمٚمىلىلىلامء احلىلىلىلدي٨م ذم طمىلىلىلدي٨م ُمىلىلىل٤م طمىلىلىلدي٨م همريىلىلىل٥م، يٕمٜمىلىلىلقن إؾمىلىلىلٜم٤مده همريىلىلىل٥م، ومخىلىلىلذ 

طمىلىلذرك ُمٜمىلىلف، وٓ ي٘مقًمىلىلقن ذم طمىلىلدي٨م ٓ إؾمىلىلٜم٤مد ًمىلىلف طمىلىلدي٨م همريىلىل٥م، وإٟمىلىلام ي٘مقًمىلىلقن: ٓ 

 أصؾ ًمف.

ٙمتىل٤مب اهلدايىل٦م ضم٤مء اًمزيٚمٕمل رمحف اهلل وم٥ًٌٌم اؿمؽمايمف ذم اًمتٜمقع سمٛمذ ٥م  ذا اًم

 شمٚمٗمظ ُمع اعم١مًمػ.

 ومٙمؾ ُم٤م ُمر سمف طمدي٨م ٓ أصؾ ًمف ىم٤مل: طمدي٨م همري٥م.

ذيمىلره   شهلؿ ُم٤م ًمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ُمىل٤م قمٚمٞمٜمىل٤م»ىم٤مل ومٞمٝمؿ:  ¢طمدي٨م أ ؾ اًمذُم٦م وأن اًمٜمٌل 

 ص٤مطم٥م اهلداي٦م وىم٤مل اًمزيٚمٕمل: طمدي٨م همري٥م.

وا يمىلىلام ؤًمٞمىلىل٧م  ىلىل١مٓء اعمحىلىل٤م.يـ اًمىلىلذيـ يٜم٘مٚمىلىلقن  ىلىلذا احلىلىلدي٨م ُمىلىلـ اهلدايىلىل٦م ىمىلىلر

، إذًا ًمٕمرومىلىلقا قمىلىلغم يمىلىلؾ طمىلىل٤مل أن  ىلىلذا احلىلىلدي٨م، إذ ُمىلىل٤م قمرومىلىلقا أٟمىلىلف ٓ أصىلىلؾ ًمىلىلف؛ اًمزيٚمٕمىلىلل

ٕهنىلىلؿ ٓ يٕمرومىلىلقن اصىلىلٓماح اًمزيٚمٕمىلىلل، ًمٙمىلىلـ قمرومىلىلقا أٟمىلىلف طمىلىلدي٨م ُمًىلىلتٖمرب يٕمٜمىلىلل: همىلىلػم 

صىلىلحٞمح، ًمٙمىلىلـ  ىلىلؿ ذم واد ويمتىلىل٥م احلىلىلدي٨م ذم واد، زد قمىلىلغم ُمىلىل٤م ذيمىلىلرت ُمىلىلـ أن  ىلىلذا 

ٞمح ي٘مىلقل احلدي٨م ٓ أصؾ ًمف  ٙمذا، أٟمف امريػ حلدي٨م صحٞمح، احلىلدي٨م اًمّمىلح
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إذا ًم٘مٞم٧م اعمنميملم »اًمرؾمقل ٕطمد رؤؾم٤مء ااٞمش طمٞمٜمام ضمٝمزه ورأؾمف قمٚمٞمف، ىم٤مل: 

ومىلىلىل٤مدقمٝمؿ إمم إطمىلىلىلدى اًمىلىلىلثاث: أن يِمىلىلىلٝمدوا أن ٓ إًمىلىلىلف إٓ اهلل وأن حمٛمىلىلىلدًا رؾمىلىلىلقل اهلل، 

 .شوم٢من  ؿ اؾمتج٤مسمقا ومٚمٝمؿ ُم٤م ًمٜم٤م وقمٚمٞمٝمؿ ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م

يٕمٜمىلىلل، وًمىلىلذًمؽ ُمىلىلع  إذًا: هلىلىلؿ ُمىلىل٤م ًمٜمىلىل٤م وقمٚمىلىلٞمٝمؿ ُمىلىل٤م قمٚمٞمٜمىلىل٤م إذا صىلىل٤مروا ُمثٚمٜمىلىل٤م، ُمًىلىلٚمٛملم

إؾمػ اؾمتٛمر آصم٤مر  ذه إطم٤مدي٨م شمٕمٛمؾ قمٛمٚمٝم٤م، وشمٜمخىلر ذم ضمًىلد إُمىل٦م ُمىلـ طمٞمىل٨م 

 ٓ يِمٕمرون وٓ يدرون.

 ( 00: 28: 59/ 619) اهلدى والنور /
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 حدٙح: اضلسٍٗٓ إىل أضٚق اهلسق

اعمًٚمٛمقن ُمت٤ًموون ذم احل٘مقق، اوٓمر ؿ إمم أوٞمؼ اًمٓمرق  اًمِمٞمخ:)اٟم٘مٓم٤مع(

ل اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اعمزقمقُم٦م، ًمذًمؽ إذا مٙمٜم٧م ُمـ شمٓمٌٞمىلؼ  ذا ظمال اعم٤ًمواة، ظما

اوىلىلىلىلىلىلىلٓمرو ؿ إمم أوىلىلىلىلىلىلىلٞمؼ اًمٓمىلىلىلىلىلىلىلرق دون أن يّمىلىلىلىلىلىلىلٞمٌؽ أذًى ٓ شمتحٛمٚمىلىلىلىلىلىلىلف ذم اعمًىلىلىلىلىلىلىلت٘مٌؾ 

اًم٘مريىلىلىل٥م أو اًمٌٕمٞمىلىلىلد شمٗمٕمىلىلىلؾ ومىلىلىلٜمٕمام شمٗمٕمىلىلىلؾ، أُمىلىلىل٤م واهلل شمريىلىلىلد شمٗمٕمىلىلىلؾ وسمٕمىلىلىلديـ شمٜمىلىلىلدم قمىلىلىلغم ُمىلىلىل٤م 

ومٕمٚم٧م وشمّمػم شمٕمٛمؾ ُمثؾ ذاك اًمِمٞمخ ذم دُمِمؼ يم٤من يٛمٙمـ سمٙمؾ ؿمىلج٤مقم٦م أدسمٞمىل٦م قمىلغم 

تدقمىلىلىل٦م وقمىلىلىلىلغم اعمًىلىلىلىلتٖمٞمثلم سمٖمىلىلىلػم اهلل قمىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ أن يٜمٙمىلىلىلىلر قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ قمٚمٜمىلىلىلىل٤ًم، طمتىلىلىلىلك صمىلىلىلىل٤مر اعمٌ

اًمِمىلىلٕم٥م قمٚمٞمىلىلف وُمىلىل٤م امٛمىلىلؾ  ىلىلذه اًمثىلىلقرة وشمْمٕمْمىلىلٕم٧م ُمٕمٜمقي٤مشمىلىلف ووىلىلٕمٗم٧م ؿمخّمىلىلٞم٤مشمف 

وم٤مٟم٘مٚمىلىل٥م قمىلىلغم قم٘مٌٞمىلىلف وصىلىل٤مر ي٘مىلىلػ أُمىلىل٤مم ُم٘مىلىل٤مم مٞمىلىلك قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ويىلىلدقمق يمىلىلام يىلىلدقمق 

ذي قمرومقا ُمـ أوًمئؽ، ُمـ أضمؾ ُم٤مذا؟ ُمـ أضمؾ طمتك مًٜمقا اًمٔمـ سمف أٟمف ًمٞمس  ق اًم

ىمٌؾ، وم٢مذا همٚم٥م قمغم اإلٟمًىل٤من أٟمىلف ٓ يّمىلؼم قمىلغم إذى وًمىلق ذم ؾمىلٌٞمؾ اهلل ومىلام يٜمٌٖمىلل 

أن يٕمرض ٟمٗمًف ًمذًمؽ، ٕٟمف  ىلق ذم ُمٜمجىل٤مة ُمىلـ ذًمىلؽ إذا ُمىل٤م ٓطمىلظ أن إٟمٙمىل٤مر اعمٜمٙمىلر 

ًمف ُمراشم٥م صماث: اعمرشم٦ٌم إومم: ومٚمٞمٖمػمه سمٞمده. اًمث٤مٟمٞم٦م: وم٢من مل يًتٓمع ومٌٚمًىل٤مٟمف، ومىل٢من 

 ًمؽ أوٕمػ اإليامن.مل يًتٓمع ومٌ٘مٚمٌف وذ

وم٠مٟم٧م اًمٞمقم أٟم٤م ذم اؾمىلتٓم٤مقمتل أن شم٘مىلقل عمىلـ ًمىلٞمس ُمًىلٚماًم .... اسمٕمىلد قمىلـ اًمٓمريىلؼ، 

وؾمىلىلط اًمٓمريىلىلؼ ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ وًمىلىلٞمس ًمىلىلؽ.  ىلىلذا أُمىلىلر ٓ يٛمٙمىلىلـ شمٜمٗمٞمىلىلذه اًمٞمىلىلقم سمًىلىل٥ٌم اًم٘مىلىلقاٟملم 

اًم٘م٤مئٛم٦م، ومحًٌٜم٤م أٓ ٟمًٚمؿ قمغم همػمٟم٤م سمًاُمٜم٤م، أُم٤م أن ٟم٘مقل ًمف: صىل٤ٌمح اخلىلػم، ُمًىل٤مء 

 اخلػم ُم٤م ذم ُم٤مٟمع.

 (  00: 41: 50/ 712هلدى والنور/) ا
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 اهفسح ببعض أخباز اهغسبٚني

ث قن اًمٖمىلرب وشمٓمىلقرات اًمٖمىلرب ومىل٢مذا طمىلدؿمىلٞمخٜم٤م سمٕمىلض اعمًىلٚمٛملم يرىمٌىل اعمٚم٘مل:

سمٕمىلىلىلض اًمٌمىلىلىلء ومٞمىلىلىلف أفمٝمىلىلىلروا اًمٗمىلىلىلرح واًمنىلىلىلور، ومٝمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا يٕمتىلىلىلؼم ُمىلىلىلـ اخلٚمىلىلىلؾ اًمٕم٘مىلىلىلدي 

 اًمٕمٛمكم أم اًم٘مٚمٌل، وُم٤مذا شمٜمّمح  ١مٓء اًمٜم٤مس؟

 ٤مذا شم٘مّمد؟قمٗمقًا، شم٘مّمد ُم٤مذا، ُم اًمِمٞمخ:

 تقن ؿمٞمخ.ٜمٞميمٚم ُمداظمٚم٦م:

 ... ذ ٥م ومان وضم٤مء ومان.  ُمداظمٚم٦م:

 .آه اًمِمٞمخ:

 ومٝمذا أظمػ ُمٜمٝم٤م، و ذا يٕمٜمل ؾمٞمٜمٗمع اعمًٚمٛملم إمم همػم ذًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 ذا وٕمػ إيامن وقم٘مؾ ُمٕم٤ًم. وٕمػ إيامن وقم٘مؾ، احل٘مٞم٘م٦م اًمىلذي ٓ سمىلد  اًمِمٞمخ:

شمٌىلىل٤مرك -ذيمر ىمقًمىلىلف ًمٙمىلىلؾ ُمًىلىلٚمؿ أن يًتحيىلىل ٤م ذم ذ ٜمىلىلف سمٛمثىلىلؾ  ىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم، أن يتىلىل

٦ٌم ًَمَٕمٜم٧َْم ُأظْمتََٝم٤م﴿: -وشمٕم٤ممم اَم َدظَمَٚم٧ْم ُأُمَّ  ًمٞمذوىمقا اًمٕمذاب.  [33]األع اف: ﴾يُمٚمَّ

ؿْ ﴿أيىلىلىلىلىلىلىلىل٦م  ُمداظمٚمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م: ُوُٓ ىلىلىلىلىلىلىلىل
ِٕ َراُ ْؿ  ٧ْم ُأظْمىلىلىلىلىلىلىلىل ٤م ىَم٤مًَمىلىلىلىلىلىلىلىل ٤م َنِٞمًٕمىلىلىلىلىلىلىلىل قا ومِٞمَٝمىلىلىلىلىلىلىلىل اَريُمىلىلىلىلىلىلىلىل  ﴾إَِذا ادَّ

 .[33]األع اف:

 اهلل أيمؼم. اًمِمٞمخ:

 . ٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

احل٘مٞم٘مىلىلىل٦م  ىلىلىلذا اًمٗمىلىلىلرح ومىلىلىلرح صىلىلىلٌٞم٤مين ًمىلىلىلٞمس ومىلىلىلرح  أي ٟمٕمىلىلىلؿ، وم٤مًمِمىلىلىل٤م د، ذم اًمِمىلىلىلٞمخ:
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رضمىلىلىل٤مل أوًٓ، صمىلىلىلؿ  ىلىلىلق ًمىلىلىلٞمس ومىلىلىلرح رضمىلىلىل٤مل ُمًىلىلىلٚمٛملم صم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم؛ ٕٟمىلىلىلف يمىلىلىلقن ؾمىلىلىل٘مط سمىلىلىلقش وىمىلىلىل٤مم 

 ُمٙم٤مٟمف

 يمٚمٜمتقن. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م أقمرل ؿمق اؾمٛمف اًمِمٞمخ:

  ٝمٝمٝمف ُمداظمٚم٦م:

 أؾمامء همري٦ٌم قمغم ذ ٜمل. اًمِمٞمخ:

 واهلل ؿمٞمخٜم٤م أؾمامء ؿمٞم٤مـملم. ُمداظمٚم٦م:

قش وٟمجىلىلح ذم آٟمتخىلىل٤مب ومىلىلان،  ىلىلؿ يمٚمٝمىلىلؿ  ٝمىلىلف  ىلىلف وم٤مًمِمىلىل٤م د، ؾمىلىل٘مط سمىلىل اًمِمىلىلٞمخ:

يٛمِمقن قمىلغم ؾمٞم٤مؾمىل٦م واطمىلدة، وإٟمىلام شمٖمٞمىلػم وضمىلقه، وًمىلذًمؽ ومٛمىلـ اًمًىلخ٤موم٦م سمٛمٙمىل٤من أن 

ٟمٗمىلىلرح أٟمىلىلف راح سمىلىلقش وضمىلىل٤مء ومىلىلان ُمٙم٤مٟمىلىلف، وسمخ٤مصىلىل٦م أٟمىلىلف ومىلىلان ًمًىلىل٤م ُمىلىل٤م قمرومٜمىلىل٤م ظمىلىلػمه ُمىلىلـ 

ذه إن يمىلىلىل٤من ُمىلىلىلٜمٝمؿ ظمىلىلىلػم، ومٚمىلىلىلامذا  ىلىلىلذا آؾمىلىلىلتٕمج٤مل، ُمىلىلىل٤م دام أٟمىلىلىلف اًمٙمٗمىلىلىلر أوًٓ يمٚمىلىلىلف ُمٚمىلىلىل٦م 

ًمِمٕم٥م إُمريٙمل يمِمٕم٥م ؾمٞم٤مؾمتف ُمع اًمٞمٝمقد، ومٙمقٟمف ؾمىل٘مط سمىلقش وٟمجىلح واطمدة، وا

ومان  ذا ُم٤م سمٖمػم ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م  ذا اًمِمٕم٥م هبذه اًمنقم٦م اًمتىلل يتق ٝمىل٤م سمٕمىلض وىلٕمٗم٤مء 

إطمام واًمٕم٘مقل، إٟمف ظمٚمّمٜم٤م ُمـ سمقش، ـمٞمىل٥م و ىلذا ًمٕمٚمىلف ذ ُمىلـ سمىلقش، قمىلغم يمىلؾ 

اًمٙمٗمىلر طم٤مل، اعمًٚمؿ ٓ يٗمرح سمً٘مقط ؿمخص يم٤مومر وىمٞم٤مم ؿمخص يم٤مومر ُمٙم٤مٟمف؛ ٕٟمف 

ُمٚمىلىل٦م واطمىلىلدة، واًمًٞم٤مؾمىلىل٦م  ىلىلل ؾمٞم٤مؾمىلىل٦م واطمىلىلدة، اٟمٔمىلىلروا أن: ُمىلىللم يمىلىل٤من ذم اًمىلىلقزارة شمٌىلىلع 

 اًمٞمٝمقد وىم٤مم ُمٙم٤مٟمف....

 آظمِم٤مُمٞمقر، وإؾمح٤مق راسملم. ُمداظمٚم٦م:

إؾمح٤مق راسملم، ؿمق ؿمىلقومٜم٤م سمىللم ؾمىل٘مط  ىلذاك وىمىل٤مم  ىلذا ٓ رء أسمىلدًا، إٟمىلام  اًمِمٞمخ:

أو سمٕمىلىلىلض   ىلىلىلق ًمٕمىلىلىل٥م قمىلىلىلغم ذوي إطمىلىلىلام اًمْمىلىلىلٕمٞمٗم٦م، وُمىلىلىلع إؾمىلىلىلػ سمٕمىلىلىلض اعمًىلىلىلٚمٛملم
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اًمًٞم٤مؾمٞملم اًمذيـ مل ي٤ًمؾمقا سمًٞم٤مؾم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، وًمذًمؽ أٟم٤م أؾمتٓمٞمع أن أىمقل إن 

ِرطِملمَ ﴿أىمىلىلقل هبىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم:  -قمىلىلز وضمىلىلؾ-اهلل، يمىلىلام ىمىلىل٤مل اهلل  ٥مر اًْمَٗمىلىل
 ﴾إِنَّ اهللََّ ٓ ُمِىلىل

،  ىلىل١مٓء اًمىلىلذيـ يٗمرطمىلىلقن سمًىلىل٘مقط  ىلىلذا وٟمجىلىل٤مح  ىلىلذا،  ىلىل١مٓء يمىلىلام ىمٚمىلىل٧م [36]القصااص:

 م اًمّمٌٞم٤من سمؾ اًمٕمّم٤مومػم، اهلل اعمًتٕم٤من.آٟمٗم٤ًم أطماُمٝمؿ يم٠مطما

... دائىلىلاًم ُمقضمىلىلقد ذم جمٚمىلىلس اًمِمىلىلٞمقخ شمىلىلٌٕمٝمؿ. ويمىلىلذا، يٕمٜمىلىلل ُمىلىل٤م سمٞمٜمٗمىلىلرق  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 ... اًمًٞم٤مؾم٦م ُمٕمٝمؿ.

 اًمًٞم٤مؾم٦م واطمدة. أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ىلىلؾ هلىلىلذا إُمىلىلر قماىمىلىل٦م ذم اًمٕم٘مٞمىلىلدة، يٕمٜمىلىلل  ىلىلؾ ُمىلىلـ اعمٛمٙمىلىلـ أن يٓمٚمىلىلؼ،  اعمٚم٘مىلىلل:

 اًمٗمرح عمثؾ  ١مٓء: اًمٙمٗمر؟يٕمٜمل سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م يٓمٚمؼ قمغم ُمـ ئمٝمر 

ٓ ٓ،  ذا يمٚمف ظمٓم٠م وُمٕمّمٞم٦م إذا يم٤من إهل٤م قماىم٦م سمىل٤مًمٙمٗمر ومىل٤مًمٙمٗمر اًمٕمٛمىلكم  اًمِمٞمخ:

ي٤م أظمل، ٟمحـ ٟم٠مظمذ اًم٘م٤مقمدة وٟمًؽميح، اًمٙمٗمر اعمخرج قمـ اعمٚم٦م يتٕمٚمىلؼ سم٤مًم٘مٚمىل٥م، ٓ 

رين سم٘مًٛم٦م قم٤مدًم٦م أظمرى ًمٚمٙمٗمر، ومٝمٜم٤مك يمٗمر يمِّ ذَ يتٕمٚمؼ سم٤مًمٚم٤ًمن، وأن ؾم١ماًمؽ  ذا يُ 

ر ىمٚمٌىلىلل، اًمت٘مًىلىلٞمؿ اًمًىلىل٤مسمؼ يمىلىل٤من يمٗمىلىلر اقمت٘مىلىل٤مدي ويمٗمىلىلر قمٛمىلىلكم، أن ىمًىلىلٛم٦م ًمٗمٔمىلىلل، ويمٗمىلىل

أظمىلىلىلرى قم٤مدًمىلىلىل٦م يمٗمىلىلىلر ًمٗمٔمىلىلىلل، ويمٗمىلىلىلر ىمٚمٌىلىلىلل، اًمٙمٗمىلىلىلر اًم٘مٚمٌىلىلىلل يًىلىلىل٤موي اًمٙمٗمىلىلىلر آقمت٘مىلىلىل٤مدي، 

اًمٙمٗمىلىلر اًمٚمٗمٔمىلىلل يًىلىل٤موي اًمٙمٗمىلىلر اًمٕمٛمىلىلكم، وم٢مٟمًىلىل٤من ئمٝمىلىلر ومرطمىلىل٤ًم سمًىلىل٘مقط سمىلىلقش وٟمجىلىل٤مح 

ّمىلىلدر ُمىلىلـ ضمىلىلقرج أو أٟمٓمقٟمٞمىلىلقس أو ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مسمف ذًمىلىلؽ،  ىلىلذا ومىلىلرح سمىلىلا ؿمىلىلؽ ٓ يٜمٌٖمىلىلل أن ي

ُمًٚمؿ، ومٝمذا ممٙمـ ٟمًٛمٞمف يمٗمرًا ًمٗمٔمٞم٤ًم، ًمٙمـ  ذا ٓ يٙمٗمىلر سمىلف؛ ٕٟمىلف ىمىلد وىمىلع ذم زُمىلـ 

يمىلام أقمت٘مىلد أٟمىلف ٓ خيٗمىلك قمىلغم أطمىلد ُمىلٜمٙمؿ رء ُمىلـ ذًمىلؽ،  -قمٚمٞمىلف اًمًىلام-اًمرؾمقل 

ظمٓمىلىلىل٥م يقُمىلىلىل٤ًم ذم  -قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام-يمٛمثىلىلىلؾ طمىلىلىلدي٨م اسمىلىلىلـ قمٌىلىلىل٤مس عمىلىلىل٤م ىمىلىلىل٤مل إن اًمرؾمىلىلىلقل 

أضمٕمٚمتٜمىلل هلل »يىل٤م رؾمىلقل اهلل، وم٘مىل٤مل:  أصح٤مسمف وم٘م٤مم رضمؾ ًمٞم٘مقل ًمف: ُم٤م ؿم٤مء اهلل وؿمىلئ٧م

، ًمٙمٜمىلف ُمىل٤م شأضمٕمٚمتٜمىلل هلل ٟمىلداً »، ومٝمىلذا يمٗمىلر ًمٗمٔمىلل، ىمىل٤مل ًمىلف: شٟمدًا، ىمؾ: ُم٤م ؿمىل٤مء اهلل وطمىلده
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 أًمزُمف سمٌمء.

ُمـ ًمقازم اًمٙمٗمر آقمت٘م٤مدي، ومىل٢مذًا ٟمحىلـ جيىل٥م أن ٟمْمىلع أُمىل٤مم أقمٞمٜمٜمىل٤م دائىلاًم  اًمِمٞمخ:

 أو ًمٗمٔمىلل؛ ٕٟمىلف وأسمدًا  ذه اًم٘مًٛم٦م اًمّمحٞمح٦م: يمٗمر اقمت٘مىل٤مدي أو ىمٚمٌىلل، و يمٗمىلر قمٛمىلكم

اًمٚمٗمىلىلظ ُمىلىلـ اًمٕمٛمىلىلؾ، ومىلىل٢مذا رأيٜمىلىل٤م ُمثىلىلؾ  ىلىلذا ُمىلىل٤م ٟمٌىلىل٤مدر إمم أن ٟم٘مىلىلقل: يمٗمىلىلر، طمتىلىلك ًمىلىلق شمٙمٚمىلىلؿ 

سمٚمٗمٔمىلىل٦م اًمٙمٗمىلىلر ُمىلىل٤م ٟمٌىلىل٤مدر إمم شمٙمٗمىلىلػمه وإظمراضمىلىلف قمىلىلـ اعمٚمىلىل٦م، طمتىلىلك ٟمًتقوىلىلح ُمىلىل٤مذا يريىلىلد 

 هبذه اًمٙمٚمٛم٦م.

 سمٕمد إذٟمؽ ؿمٞمخٜم٤م، ًمق ؾمٛمحتقا. ُمداظمٚم٦م:

 شمٗمْمؾ اًمِمٞمخ:

 ىمٌؾ ُم٤م يتٙمٚمؿ إخ ؾمٚمٞمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ ٞمخ:اًمِم

٦م اًمىلىلىلٌاد اًمٖمرسمٞمىلىلىل٦م أو اًمٙمٗمىلىلىل٤مر سمٕم٤مُمىلىلىل٦م ذم  ٜمىلىلىل٤مك أىمىلىلىلقل ذم  ٜمىلىلىل٤مك ذم ؾمٞم٤مؾمىلىلىل ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 أصقل وومروع.

 أيقه. اًمِمٞمخ:

 اًمًٜملم. ىوم٤مٕصقل ٓ شمتٖمػم قمغم ُمد ُمداظمٚم٦م:

 م٤مم... اًمِمٞمخ:

 أسمدًا، ذم  ٜم٤مك أصقل صم٤مسمت٦م ًمٚمًٞم٤مؾم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 م٤مم... اًمِمٞمخ:

ؼ ُمٜمٝمىل٤م وامٙمىلؿ ُمًىلػمة اًمًٞم٤مؾمىلٞملم و ذه إصقل اًمث٤مسمت٦م  ل اًمتىلل يٜمٓمٚمىل ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمٖم٤مر واًمٙم٤ٌمر ذم شمٚمؽ اًمٌاد.
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 آه. اًمِمٞمخ:

اًمٗمروع ذم احل٘مٞم٘م٦م  ل ُمتٗمرقم٦م ُمـ  ىلذه إصىلقل، وقمٜمىلدُم٤م ٟمتىل٤مسمع ٟمحىلـ  ُمداظمٚم٦م:

ُمًػمة اًمًٞم٤مؾم٤مت اًمدوًمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتل أطم٤مـم٧م ظمّمقص٤ًم سمٜم٤م وأوىمٕمتٜم٤م ومٞمام أوىمٕمتٜمىل٤م 

ث إٟمىل ث وم٘مىلط ذم اًمّمىلٞمغ اًمتىلل صىلٞمٖم٧م ومٞمف ُمـ اًمٌاي٤م ٟمجد أن اًمتٖمػم اًمىلذي طمىلدَّ ام طمىلدَّ

 هب٤م  ذه اًمٗمروع اعمتٗمرقم٦م قمـ  ذه إصقل.

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

ٓملم، ىمْمىلىلٞم٦م ٚمًىلىلوًمىلىلذًمؽ، ٟمحىلىلـ ٟميىلىلب ُمثىلىل٤مل ُمىلىلثاً ًمىلىلذًمؽ، ُمىلىلثاً ىمْمىلىلٞم٦م وم ُمداظمٚمىلىل٦م:

ومٚمًٓملم احل٘مٞم٘م٦م ُمٜمذ ُم٤م ي٘مرب ُمـ مخ٦ًم وأرسمٕمىللم ُمىلـ مخىلس وأرسمٕمىللم ؾمىلٜم٦م وٟمحىلـ 

ؾ مخىلىلىلس ؾمىلىلىلٜمقات أو قمنمىلىلىل ؾمىلىلىلٜمقات ٟمتىلىلىل٤مسمع  ىلىلىلذه اًم٘مْمىلىلىلٞم٦م ُمت٤مسمٕمىلىلىل٦م َّترضمٜمىلىلىل٤م، .... ذم يمىلىلىل

ُمرطمٚمٞم٦م ؾمٜمقي٦م ىمًٛم٧م هل٤م اًم٘مْمٞم٦م سم٠مسمٕم٤مد اًمزُمـ، َّترضمٜم٤م ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل، وٟمحـ 

ٟمٜمٔمىلىلر ذم  ىلىلذا احلىلىل٤مل اًمىلىلذي ؾمىلىلٌؼ ومٜمجىلىلده أطمًىلىلـ ُمىلىلـ احلىلىل٤مل اًمىلىلذي يىلىل٠ميت، واًمًٞم٤مؾمىلىل٦م 

اًمدوًمٞم٦م  ىلل اًمتىلل شمٚمج١مٟمىل٤م إمم اؾمتحًىل٤من اعمرطمٚمىل٦م أشمٞمىل٦م وقمىلدم اؾمتحًىل٤من اعمرطمٚمىل٦م 

 اًمتل وم٤مشم٧م.

 أيمؼم. اهلل اًمِمٞمخ:

وًمىلذًمؽ وصىلٚمٜم٤م أن هبىلذه اًمًٞم٤مؾمىل٤مت اًمتىلل صىل٤مهمتٝم٤م ًمٜمىل٤م اًمدوًمىل٦م اًمٙمىل٤مومرة  ُمداظمٚم٦م:

وصٚمٜم٤م إمم ىمٜم٤مقم٦م سم٠من أومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمٗمٕمٚمف أن سم٤مًمٜمًىل٦ٌم ًمٚم٘مْمىلٞم٦م اًمٗمٚمًىلٓمٞمٜمٞم٦م أن 

 ٟمًٚمؿ سمٙمؾ ُم٤م مدث ُمـ همػم أن ٟم٠ًمل: مل وٓ يمٞمػ؟

 اهلل أيمؼم. اًمِمٞمخ:

ٓمٞمٜم٤م ومٙمىلرة، ومٞمىل٤م شمىلرى ًمىلق أٟمىلف يمىل٤من  ٜمىل٤مك و ذه اًمٜمٝم٤مي٦م اًمتل اٟمتٝم٧م إًمٞمٝم٤م شمٕم ُمداظمٚم٦م:

ُمىلثاً ضمىلىل٤مء أو سم٘مىلىلل سمىلىلقش  ىلؾ يٛمٙمىلىلـ أن ٟمتّمىلىلقر سمىلىل٠من اًمٜمٝم٤ميىل٦م اًمتىلىلل اٟمتٝمىلىل٧م إًمٞمٝمىلىل٤م اًم٘مْمىلىلٞم٦م 
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اًمٗمٚمًىلىلٓمٞمٜمٞم٦م وووىلىلٕم٧م قمىلىلغم ُم٤مئىلىلدة اعم٤ٌمطمثىلىل٤مت اًمتىلىلل دمىلىلري أن ذم واؿمىلىلٜمٓمـ ُمىلىلثاً، 

 ؾ يم٤من يٛمٙمـ ًمٌقش أن يٕمجؾ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ىمٌىلؾ أن يتٖمىلػم ُمقىمٕمىلف وأن يٙمىلقن أن يىل٠ميت 

ٓ.  ىلؾ  ىلذا اًمرضمىلؾ أيت  ىلؾ  ىلق ؾمٞمًىلتٕمجؾ ذم  ااىلقاب:ااديد؟ ـمٌٕم٤ًم  اًمرئٞمس

طمىلىلىلؾ اًم٘مْمىلىلىلٞم٦م وي٘مىلىلىلقل سمىلىلىل٠مٟمٜمل رأيىلىلىل٧م ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من ىمٌىلىلىلؾ اًمًٞم٤مؾمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل رؾمىلىلىلٛمٝم٤م سمىلىلىلقش هلىلىلىلذه 

اًم٘مْمىلىلىلىلٞم٦م  ىلىلىلىلؾ أقمىلىلىلىلقد إمم اعمرطمٚمىلىلىلىل٦م اًمًىلىلىلىل٤مسم٘م٦م ٕىمىلىلىلىلػ قمٜمىلىلىلىلد ٤م وأطمىلىلىلىلؾ اًم٘مْمىلىلىلىلٞم٦م أو أضمٕمىلىلىلىلؾ 

اًمزُمٜمٞمىلىلىل٦م اًم٘مْمىلىلىلٞم٦م حمٚمقًمىلىلىل٦م سم٤مًمٜمٔمريىلىلىل٤مت اًمتىلىلىلل يم٤مٟمىلىلىل٧م امٙمىلىلىلؿ  ىلىلىلذه اًم٘مْمىلىلىلٞم٦م ذم اعمرطمٚمىلىلىل٦م 

ٓ. وًمىلذًمؽ ؾمٞم٤مؾمىل٦م واطمىلدة ٓ َّتتٚمىلػ، اًمٗمىلرح إذا ومرطمٜمىل٤م سم٘مىلدوم  ااىلقاب:اًم٤ًمسم٘م٦م؟ 

 يمٚمٜمتقن، ٟمٌٙمل قمغم سمقش.

 اهلل أيمؼم، اهلل اعمًتٕم٤من.  اًمِمٞمخ:

 ( 00: 44: 15/ 672) اهلدى والنور /



  ببوا  الوءا  والربا متفرقات يف --------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

770 

 

 اهطالَ عوٟ اهِصاز٠

إذا اًمٜمٍمىلىلىلىلىلاين ٟمٗمًىلىلىلىلىلف ىمىلىلىلىلىل٤مل: اًمًىلىلىلىلىلام قمٚمىلىلىلىلىلٞمٙمؿ ٟمىلىلىلىلىلرد قمٚمٞمىلىلىلىلىلف: وقمٚمىلىلىلىلىلٞمٙمؿ، أو  ُمداظمٚمىلىلىلىلىل٦م:

 قمٚمٞمٙمؿ اًمًام؟و

ًمىلىلق يمٜمىلىل٤م ٟمحىلىلـ ُمٕمنمىلىل اًمًىلىلٚمٗمٞملم ٟمىلىل١مُمـ سم٠م ىلىلؾ اًمٙمِمىلىلػ ًم٘مٚمىلىل٧م إٟمىلىلؽ ُمىلىلـ أ ىلىلؾ  اًمِمىلىلٞمخ:

 اًمٙمِمػ، ٕٟمف أٟم٤م يمٜم٧م ؾم٠مطمٙمٞمٝم٤م ومًٌ٘متٜمل ويم٤مؿمٗمتٜمل زقمٛمقا.

أن هيىلىلقدي دظمىلىلؾ قمىلىلغم »ذم  ىلىلذه اًم٘مّمىلىل٦م اًمتىلىلل ذيمرٟم٤م ىلىل٤م ظماصىلىلتٝم٤م:  ¢وم٤مًمرؾمىلىلقل 

ًمًىلىلىلٞمدة ا شاًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام وىمىلىلىل٤مل: اًمًىلىلىل٤مم قمٚمٞمىلىلىلؽ. وم٘مىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: وقمٚمٞمىلىلىلؽ

وقمٚمٞمىلؽ اًمًىل٤مم »قم٤مئِم٦م ُمىل٤م امٛمٚمىل٧م ُمٙمىلر... اًمٞمٝمىلقدي ومّمىل٤مطم٧م ُمىلـ وراء احلجىل٤مب: 

واًمرؾمىلىلىلىلقل ومىلىلىلىلٞمام سمٕمىلىلىلىلد أدهبىلىلىلىل٤م وأطمًىلىلىلىلـ   شواًمٚمٕمٜمىلىلىلىل٦م واًمٖمْمىلىلىلىل٥م إظمىلىلىلىلقة اًم٘مىلىلىلىلردة واخلٜمىلىلىلىل٤مزير

ي٤م قم٤مئِم٦م! ُم٤م يم٤من اًمرومؼ ذم رء إٓ زاٟمف، وُم٤م يمىل٤من »شم٠مديٌٝم٤م وىم٤مل ذم نٚم٦م ُم٤م ىم٤مل: 

 .شاًمٕمٜمػ ذم رء إٓ ؿم٤مٟمف

ؿ ضمدًا، ٕن فمىل٤م ر إطم٤مديىل٨م أن اًمٙمتىل٤م  وسمخ٤مصىل٦م اًمٞمٝمىلقدي اًمِم٤م د ؾم١ماًمؽ ُمٝم

إذا ؾمىلىلىلٚمؿ ومٕمٚمٞمٜمىلىلىل٤م أن ٟم٘مىلىلىلقل: وقمٚمىلىلىلٞمٙمؿ امٗمٔمىلىلىل٤ًم، اطمتٞم٤مـمىلىلىل٤ًم وشمٜمٌٝمىلىلىل٤ًم عمٙمىلىلىلر ؿ، وًمٙمىلىلىلـ ذم 

إذا ؾمىلٚمؿ قمٚمىلٞمٙمؿ اًمٞمٝمىلقد وم٘مقًمىلقا: وقمٚمىلٞمٙمؿ ومىل٢مٟمام ي٘مىلقل »طمدي٨م آظمىلر ًمٚمحىلدي٨م شمتٛمىل٦م: 

 .شأطمد ؿ: اًم٤ًمم قمٚمٞمٙمؿ

 نٚم٦م شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م.  شوم٢مٟمام ي٘مقل أطمد ؿ»

أي  –ؿ قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ اًمٞمٝمىلىلىلقد وم٘مقًمىلىلىلقا: وقمٚمىلىلىلٞمٙمؿ، ومىلىلىل٢مٟمام ي٘مىلىلىلقل أطمىلىلىلد ؿ: اًمًىلىلىل٤مم إذا ؾمىلىلىلٚم»
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نٚمىلىلىلىل٦م شمٕمٚمٞمٚمٞمىلىلىلىل٦م ًمٚمحٙمىلىلىلىلؿ  شومىلىلىلىل٢مٟمام ي٘مىلىلىلىلقل أطمىلىلىلىلد ؿ» ىلىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىلىل٦م:  شقمٚمىلىلىلىلٞمٙمؿ –اعمىلىلىلىلقت 

يمىلىل٠من ؾمىلىل٤مئاً  شإذا ؾمىلىلٚمؿ قمٚمىلىلٞمٙمؿ اًمٞمٝمىلىلقد وم٘مقًمىلىلقا: وقمٚمىلىلٞمٙمؿ»اعمًىلىلٌقق اًمٕمٚمىلىل٦م هبىلىل٤م و ىلىلق: 

٤م َأْو َوإَِذا طُمٞمِّٞمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلُتْؿ سمِتَِحٞمَّىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٦ٍم وَمَحٞمرىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ﴿ي٘مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقل مل؟ اًم٘مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلرآن ي٘مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقل:  ـَ ُِمٜمَْٝمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ًَ قا سم٠َِمطْم

٤م و ىَل إذا ؾمىلٚمؿ قمٚمىلٞمٙمؿ اًمٞمٝمىلقد »قمىلغم إىمىلؾ، يمٞمىلػ ي٘مىلقل اًمرؾمىلقل  ٜمىل٤م:  [36]النسا::﴾ُردر

 ىلىلذا ًمىلىلٞمس اًمىلىلرد سم٤معمثىلىلؾ؟  ٜمىلىل٤م قمٚمىلىل٦م و ىلىلل أن أطمىلىلد ؿ ي٘مىلىلقل: اًمًىلىل٤مم  شوم٘مقًمىلىلقا: وقمٚمىلىلٞمٙمؿ

 قمٚمٞمٙمؿ. 

 َوإَِذا﴿إذًا ًمىلىلٞمس  ىلىلق اًمًىلىلام اعمىلىلذيمقر ذم أيىلىل٦م، ًمىلىلٞمس  ىلىلق اًمتحٞمىلىل٦م اعمىلىلذيمقر ومٞمٝمىلىل٤م: 

ـَ ُِمٜمَْٝم٤م ًَ ًمٞمس صمٛم٦م ُمٕم٤مروىل٦م سمىللم احلىلدي٨م وسمىللم  [36]النسا::﴾طُمٞمِّٞمُتْؿ سمِتَِحٞم٦ٍَّم وَمَحٞمرقا سم٠َِمطْم

ومىل٢مٟمام ي٘مىلقل أطمىلد ؿ: اًمًىل٤مم »أي٦م، ًمٙمـ ذم احلدي٨م يمام ىمٚمٜمىل٤م نٚمىل٦م شمٕمٚمٞمٚمٞمىل٦م و ىلل: 

 .شقمٚمٞمٙمؿ

إذًا  ىلىلذا شمٕمٚمىلىلٞمؿ ُمىلىلـ اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ًمٞمٙمىلىلقن اعمًىلىلٚمؿ ي٘مٔمىلىل٤ًم ٟمٌٞمٝمىلىل٤ًم، وأٓ يٙمىلىلقن 

يىلٜمٓمكم قمٚمٞمىلف اعمٙمىلر اًمٞمٝمىلقدي ٓ، ىمىلؾ: وقمٚمٞمىلؽ ... وقمٚمىلٞمٙمؿ. ومٞم١مظمىلذ ُمىلـ  ىلذه  ُمٖمٗماً 

ااٛمٚم٦م اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م أن اعمًٚمِّؿ ُمـ اًمٞمٝمقد ومْماً قمىلـ همىلػمه إذا يمىل٤من ؾمىلاُمف ومّمىلٞمح٤ًم همىلػم 

ُمٖمٛمٖمىلىلىلؿ مل يٚمىلىلىلقي ومٞمىلىلىلف ًمًىلىلىل٤مٟمف، وم٘مىلىلىل٤مل: اًمًىلىلىلام قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ. وظم٤مصىلىلىل٦م اعمٌتٚمىلىلىلقن ذم سمٕمىلىلىلض 

٤مًمٓمىل٦م يتٌىللم  ىلؾ  ىلؿ يٛمٙمىلرون اًمقفم٤مئػ ُمثؾ ُم٤م طمٙمك أسمىلق قمٌىلد اًمىلرمحـ ... ُمىلع اعمخ

سمًىلىلاُمٝمؿ أم ٓ، ومىلىل٢مذا اىمتٜمىلىلع اعمًىلىلٚمؿ سمىلىل٠من  ىلىلذا اًمٙمىلىل٤مومر ٓ يٚمىلىلقي ًمًىلىل٤مٟمف سم٤مًمًىلىلام وإٟمىلىلام 

يٗمّمح ويٕمؼم قمٜمف سم٤مًمٚمٗمظ اًمٕمر  اًمّمحٞمح: اًمًام قمٚمٞمٙمؿ، طمٞمٜمئذ ضم٤مء ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

وَ ٤م﴿ ـَ ُِمٜمَْٝم٤م َأْو ُردر ًَ  .[36:]النسا:﴾َوإَِذا طُمٞمِّٞمُتْؿ سمِتَِحٞم٦ٍَّم وَمَحٞمرقا سم٠َِمطْم

إذًا ٓ سمىلىلد ُمىلىلـ اًمتٗمّمىلىلٞمؾ: إذا يمىلىل٤من اًمٞمٝمىلىلقدي أو اًمٜمٍمىلىلاين ي٘مىلىلقل ؾمىلىلاُم٤ًم همىلىلػم ُمٗمٝمىلىلقم 

ُمٜمىلىلىلف ٟم٘متٍمىلىلىل قمىلىلىلغم ُمىلىلىل٤م أُمرٟمىلىلىل٤م اًمرؾمىلىلىلقل و ىلىلىلق: وقمٚمىلىلىلٞمٙمؿ. وإذا يمىلىلىل٤من ؾمىلىلىلاُمف ومّمىلىلىلٞمح٤ًم سمٞمٜمىلىلىل٤ًم ٟم٘مىلىلىلقل: 

 .وقمٚمٞمٙمؿ اًمًام يمام ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ ذم اًم٘مرآن. ذًمؽ  ق ااقاب قمـ ُم٤م ؾم٠مًم٧م

 (  00: 44: 45/ 712) اهلدى والنور/ 
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 ذبا٢ح أٓى اهلتاب

ْؿ ﴿ـمٞمىلىل٥م ذم ؾمىلىل١مال آظمىلىلر  ٜمىلىل٤مك:  ُمداظمٚمىلىل٦م: ؾٌّ ًَمُٙمىلىل ـَ ُأوشُمىلىلقا اًْمٙمِتَىلىل٤مَب طِمىلىل ِذي ىلىل ٤مُم اًمَّ َوـَمَٕمىلىل

 .[5]المائدة:﴾َوـَمَٕم٤مُُمُٙمْؿ طِمؾٌّ هَلُؿْ 

 ىلىلؾ  ىلىلذا يٙمىلىلقن يٕمٜمىلىلل اًمٓمٕمىلىل٤مم ُمىلىلثاً اًمٜمّمىلىل٤مرى ُمىلىلـ اًمٚمحىلىلؿ واًمٞمٝمىلىلقد ُمىلىلـ اًمٚمحىلىلؿ  ىلىلؾ 

 جيقز ًمٜم٤م ُمثاً أيمؾ  ذا اًمٓمٕم٤مم أو ٓ جيقز.

حىلىلىل٧م ذسمحىلىلىل٤ًم سمِ اعم٘مّمىلىلىلقد سم٤مًمٓمٕمىلىلىل٤مم ذم أيىلىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىلىل٦م  ىلىلىلل اًمٚمحىلىلىلقم اًمتىلىلىلل ذُ  اًمِمىلىلىلٞمخ:

ذقمٞم٤ًم، وًمٞمس جمرد ـمٕم٤مم ي٠ميمٚمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، و ىلذا يٜمٌٖمىلل أن يٕمرومىلف اعمًىلٚمؿ 

سمدا ٦ًم ٕٟمف ُمـ ـمٕم٤مم اًمٜمّمىل٤مرى اخلٜمزيىلر، ومٝمىلؾ ٟمحىلـ ـمٕمىل٤مُمٝمؿ  ىلذا طمىلؾ ًمٜمىل٤م، ااىلقاب 

.ٓ 

ة، واًم٘متٞمٚمىلىلىل٦م،  ىلىلىلذا ًمىلىلىلٞمس ُمىلىلىلـ ـمٕمىلىلىل٤مُمٝمؿ يمىلىلىلام  ىلىلىلق ُمِمىلىلىل٤م د اًمٞمىلىلىلقم اًمقىمٞمىلىلىلذيمىلىلىلذًمؽ ُمىلىلىلـ 

ـمٕمىلىل٤مُمٝمؿ اًمىلىلذي مىلىلؾ ًمٜمىلىل٤م، ومىلىل٢مذا ذسمحىلىلقا ُمىلىل٤م مىلىلؾ أيمٚمىلىلف ذقمىلىل٤ًم، ويمىلىل٤من اًمىلىلذسمح أيْمىلىل٤ًم قمىلىلغم 

 اًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ضم٤مز وإٓ وما.

 (  00: 22: 32/ 722) اهلدى والنور /
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 اهعٌى بطفازٝ أدِبٚٞ

 ؾم١مال آظمر:  ؾ جيقز اًمٕمٛمؾ سمًٗم٤مرة أضمٜمٌٞم٦م أو قمرسمٞم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

اًمٕمٛمؾ ذم اًمًٗم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م إذا يم٤مٟمىل٧م ؾمىلٗم٤مرة ُمٕمروومىل٦م قمىلداؤ ٤م احل٘مٞم٘م٦م أن  اًمِمٞمخ:

ًمفؾمىلىلىلام واعمًىلىلىلٚمٛملم ومٝمىلىلىلذا ىمىلىلىلقًٓ واطمىلىلىلدًا: ٓ جيىلىلىلقز؛ ٕٟمىلىلىلف داظمىلىلىلؾ ذم خم٤مًمٗمىلىلىل٦م قمٛمىلىلىلقم 

 ، أوًٓ.[2]المائدة:﴾َوٓ شَمَٕم٤مَوُٟمقا قَمغَم اإِلصْمِؿ َواًْمُٕمْدَوانِ ﴿ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم: 

رات، وسمخ٤مص٦م إذا يمىل٤من اًمٕمٛمىلؾ وصم٤مٟمٞم٤ًم: إن قمٛمؾ اعمًٚمؿ ذم ؾمٗم٤مرة ُمـ  ذه اًمًٗم٤م

 ذم سمٚمد اًمٙمٗمر، ومٝمق ٟمقع ُمـ اًمتقزم.

 ومٞمٙمقن اًم٥ًٌم اعم٤مٟمع ؾم٤ٌٌمن اصمٜم٤من:

 إول: أٟمف شمٕم٤مون ُمع اًمٙمٗم٤مر.

واًمث٤مين:  ق شمقزم اًمٙمٗم٤مر؛ ٕن اعمًٚمؿ اًمذي أُمر سمٛمٕم٤مداة اعمنمىليملم واًمٙمٗمىل٤مر ٓ 

 ًٚمٛملم.يٛمٙمـ أن يٓمٛمئـ ًمئـ يٙمقن ُمقفمٗم٤ًم رشمٞم٤ًٌم ذم ؾمٗم٤مرة شمٕم٤مدي اإلؾمام واعم

أُم٤م إن يم٤مٟم٧م اًمًٗم٤مرة أو يم٤من اًمتقفمىلػ ذم ؾمىلٗم٤مرة قمرسمٞمىل٦م، وأٟمىل٤م ي١مؾمىلٗمٜمل أن يٖمٚمىل٥م 

قمٚمٞمٜم٤م اًمٞمقم اؾمتٕمامل يمٚمٛمىل٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م ُم٘مىل٤مم اًمًىلٗم٤مرة اإلؾمىلاُمٞم٦م، ومىلٜمحـ ٟمٕمٜمىلل يمىلام يٕمٜمىلل 

إقم٤مضمؿ ُمـ أُمث٤مًمٜم٤م ٟمحىلـ ذم سمادٟمىل٤م يمىلام ي٘مىل٤مل: ومىلان قمىلرب،  ىلؿ ُمىل٤م ي٘مّمىلدون اًمٕمىللم 

ٟم٤م أًمٌىل٤مين  ٜمىل٤م، أيىلـ  ىلذا اًمٌٙمىلري؟  ىل٤مه  ٜمىل٤م، ومان  رب، يٕمٜمىلل: قمىلرب يٛمٙمىلـ ذم قمٜمىلد

ذم اًمزوايىلىلىل٤م ظم٤ٌميىلىلىل٤م، ومٝمٜمىلىلىل٤مك إذا ىمىلىلىل٤مًمقا قمىلىلىلرب يٕمٜمىلىلىلل ُمًىلىلىلٚمؿ؛ ٕٟمىلىلىلف يٖمٚمىلىلىل٥م ذم أذ ىلىلىل٤مهنؿ أن 

 هم٤مًمٌٞم٦م اًمٕمرب ٟم٤ًًٌم  ؿ ُمًٚمٛمقن ديٜم٤ًم وُمذ ٤ًٌم.

وم٤مًم٘مّمىلىلىلد: أن  ىلىلىلذه اًمًىلىلىلٗم٤مرة اًمتىلىلىلل يٕمٛمىلىلىلؾ ومٞمٝمىلىلىل٤م  ىلىلىلذا اعمًىلىلىلٚمؿ إن يمىلىلىل٤من يٖمٚمىلىلىل٥م قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م 

 أقمامهلؿ ومٞمجقز، وإٓ ومتٚمحؼ سم٤مٕومم. اخلػم وحم٤موًم٦م ُم٤ًمقمدة اعمًٚمٛملم ذم

 (  00: 34: 07/ 731) اهلدى والنور /
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 اهتخاكٍ إىل حماكٍ اهلفاز

إذا اظمتّمىلىلىلىلؿ ؿمخّمىلىلىلىل٤من ومٝمىلىلىلىلؾ جيىلىلىلىلقز ٕطمىلىلىلىلد ٤م أن يرومىلىلىلىلع اًم٘مْمىلىلىلىلٞم٦م إمم حمٙمٛمىلىلىلىل٦م  -

 أظمذ طم٘مف اًمذي ٓ يٛمٙمـ أظمذه إٓ سمذًمؽ؟ اًمٙمٗم٤مر ُمـ أضمؾحم٤ميمؿ 

ًمٞمىلىلف ذم  ىلىلذه اًم٘مْمىلىلٞم٦م ٓ خيىلىل٤مًمػ إذا يمىلىل٤من يٕمت٘مىلىلد أن احلٙمىلىلؿ اًمىلىلذي يرومىلىلع اًم٘مْمىلىلٞم٦م إ -

 اًم٘مْمٞم٦م ضم٤مز ًمف ذًمؽ وإٓ وما.

 ( 01: 13: 53/   791) اهلدى والنور / 
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 إٓدا١ املصخف هلافس

رضمىلىلىلؾ يمىلىلىل٤مومر ًمىلىلىلف رهمٌىلىلىل٦م ذم دظمىلىلىلقل اإلؾمىلىلىلام وم٠مطمىلىلىل٥م أن ي٘مىلىلىلرأ اًم٘مىلىلىلرآن ومٝمىلىلىلؾ  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 جيقز إ داؤه اعمّمحػ؟

يىلىلىلد أن يٛمىلىلىلس ٓ ؿمىلىلىلؽ ذم ذًمىلىلىلؽ طمٞمىلىلىلٜمام ٓ يتٌىلىلىللم ًمٜمىلىلىل٤م أن ذاك اًمٙمىلىلىل٤مومر ٓ ير اًمِمىلىلىلٞمخ:

ٜمىل٤م قمىلغم اًمٙمٗمىل٤مر ومٙمٞمىلػ ٟمىلدقمق ؿ سمِّ اًم٘مرآن سمًقء، ومٜمحـ إذا اُمتٜمٕمٜم٤م ُمـ قمرض يمتىل٤مب رَ 

إمم اإلؾمام؟! ًمذًمؽ صح قمـ اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام يمام ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ 

ىلىلىل طمىلىلىلدي٨م قمٌىلىلىلد اهلل سمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلر أٟمىلىلىلف هنىلىلىلك أن يُ  ٤مومر سمىلىلىل٤مًم٘مرآن إمم أرض اًمٕمىلىلىلدو، وذم ًمٗمىلىلىلظ ًَ

ض اًمٕمىلىلدو خم٤مومىلىل٦م أن يٜم٤مًمىلىلف اًمٕمىلىلدو، ٟمىلىل٤مل ومىلىلان عمًىلٚمؿ: ٓ شمًىلىل٤مومروا سم٤معمّمىلىلحػ إمم أر

ُمٕمٜم٤مه: ؾمٌف وـمٕمـ ومٞمف، ومٜمٝمك اًمرؾمقل صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف قمـ أن ي٤ًمومر  ٤مً وماٟم

اعمًىلىلٚمؿ سم٤معمّمىلىلحػ إمم أرض اًمٕمىلىلدو إذا يمىلىل٤من خيِمىلىلك أٟمىلىلف إذا وىمىلىلع ذم يىلىلد اًمٕمىلىلدو أن 

 يّم٤مب يمام اهلل قمز وضمؾ سمٌمء ُمـ اإل ٤مٟم٦م وٟمحق ذًمؽ.

ًمىلىل٦م اعمٗمٝمىلىلىلقم ذم اًمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م َٓ اًمٗم٘مىلىلىلف أن دِ  ويمىلىلام  ىلىلىلق ُمٕمٚمىلىلىلقم ُمىلىلـ قمٚمىلىلىلؿ أصىلىلىلقل

ُمىل٤م ومدًٓمىل٦م اعمٜمٓمىلقق أصىلقًمٞم٤ًم  ُمٜمٓمقٌق  طمج٦م يمدًٓم٦م اعمٜمٓمقق إٓ إذا قم٤مرض اعمٗمٝمقمَ 

م اعمٜمٓمىلىلىلىلقق قمىلىلىلىلغم دِّ رض ُمٜمٓمىلىلىلىلقق وُمٗمٝمىلىلىلىلقم ىُمىلىلىلىل ٤مأىمىلىلىلىلقى ُمىلىلىلىلـ دًٓمىلىلىلىل٦م اعمٗمٝمىلىلىلىلقم، ومىلىلىلىل٢مذا شمٕمىلىلىلىل

روىلىلف ُمٜمٓمىلىلقق ومٝمىلىلق طمجىلىل٦م، و ىلىلذه ىم٤مقمىلىلدة ٤ماعمٗمٝمىلىلقم، أُمىلىل٤م إذا يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك ُمٗمٝمىلىلقم ُمىلىل٤م مل يٕم

ىلىلىل ٞمَ شمُ   ًمٓم٤مًمىلىلىل٥م اًمٕمٚمىلىلىلؿ أن يٗمٝمىلىلىلؿ ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلىلـ اًمٗم٘مىلىلىلف خيٗمىلىلىلك قمىلىلىلغم ُمىلىلىلـ ٓ قمٚمىلىلىلؿ قمٜمىلىلىلده سمىلىلىل٠من نِّ

ومٝمىلذا  شخم٤مومىل٦م أن يٜم٤مًمىلف اًمٕمىلدو»اعمٗمٝمقم طمج٦م، إذا يم٤من إُمىلر يمىلذًمؽ ٟمٕمىلقد إمم ىمقًمىلف: 

ُمٗمٝمقُمف: أٟمىلف إذا مل يٙمىلـ  ٜمىل٤مك ظمىلقل أن يٜمىل٤مل اًمٕمىلدو اعمّمىلحػ سم٢م ٤مٟمىل٦م ُمىل٤م ومىلا يٜمٝمىلك 
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 ٤مومر سم٤معمّمحػ إمم أرض اًمٕمدو.اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام اعمًٚمؿ أن يً

ويمىلىل٠مين أٓطمىلىلظ سمىلىل٠من ذم ٟمٗمىلىلقس سمٕمىلىلض احلىلىل٤م.يـ شمِمىلىلقىًم٤م إمم ُمٕمرومىلىل٦م اًمىلىلدًمٞمؾ قمىلىلغم 

طمجٞمىلىل٦م اعمٗمٝمىلىلقم؛ ٕن اًمقاىمىلىلع أن اعمًىلىل٠مًم٦م يقضمىلىلد ومٞمٝمىلىل٤م ظمىلىلال سمىلىللم احلٜمٗمٞمىلىل٦م ُمىلىلـ ضمٝمىلىل٦م 

وإئٛمىلىل٦م أظمىلىلريـ ُمىلىلـ ضمٝمىلىل٦م أظمىلىلرى، وم٤محلٜمٗمٞمىلىل٦م يٍمىلىلطمقن ومٞم٘مقًمىلىلقن: سمىلىل٠من اعمٗمٝمىلىلقم ٓ 

دون وٓ يٓمٚم٘مقن ومٞم٘مقًمىلقن: ُمٗمىل٤م ٞمؿ اًمٙمتىل٤مب واًمًىلٜم٦م ي١مظمذ سمف، وُمـ قمج٥م أهنؿ ي٘مٞم

ًمٞم٧ًم سمحج٦م، أُم٤م ُمٗم٤م ٞمؿ يمتٌٜم٤م ومٝمل طمج٦م،  ذا ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل يٜمٌٖمل قمغم ـم٤مًم٥م 

اًمٕمٚمىلىلىلىلؿ أن يٙمىلىلىلىلقن قمىلىلىلىلغم اٟمتٌىلىلىلىل٤مه وطمىلىلىلىلذر ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م طمتىلىلىلىلك ٓ ي٘مىلىلىلىلع ذم رء ُمىلىلىلىلـ اإلومىلىلىلىلراط أو 

 أو أن يٗمْمؾ يمام اعمخٚمقق قمغم يمام اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وم٤مًمدًمٞمؾ اًمتٗمريط..

٤م  ىلق أن اهلل شمٌىل٤مرك  قمغم أن اعمٗمٝمىلقم طمجىل٦م سم٤مًم٘مٞمىلد اًمًىل٤مسمؼ، أي: إن مل خيىل٤مًمػ ُمٜمٓمقىمىًل

ٞمُْٙمْؿ ضُمٜمىَلىلىل٤مٌح َأْن ﴿وشمٕمىلىلىل٤ممم ذيمىلىلىلر ذم يمت٤مسمىلىلىلف وم٘مىلىلىل٤مل:  ٞمَْس قَمَٚمىلىلىل ُتْؿ ذِم إَْرِض وَمَٚمىلىلىل سْمىلىلىل َذا َ.َ
َوإِ

ُروا ـَ يَمَٗمىلىلىل ِذي ىلىلىل ٜمَُٙمُؿ اًمَّ
ُتْؿ َأْن َيْٗمتىِلىلىل اِة إِْن ظِمْٗمىلىلىل ىلىلىل ـَ اًمّمَّ

وا ُِمىلىلىل ىلىلىل  ىلىلىلذا ذط  [404]النساااا::﴾شَمْ٘مٍُمُ

ُمٗمٝمقُمىلىلف: أٟمىلىلف قمٚمىلىلٞمٙمؿ ضمٜمىلىل٤مح أن شم٘مٍمىلىلوا إن مل َّتىلىل٤مومقا، و ىلىلذا ُمىلىل٤م أًم٘مىلىلل ذم سمىلىل٤مل سمٕمىلىلض 

اًمّمح٤مسم٦م عم٤م ؾمٛمع  ذه أي٦م، ومتقضمف سم٥ًٌم  ىلذا اًمىلذي أًم٘مىلل ذم ٟمٗمًىلف سم٤مًمًىل١مال إمم 

ىم٤مئًا: ي٤م رؾمقل اهلل! ُم٤م ًمٜمىل٤م ٟم٘مٍمىل وىمىلد أُمٜمىل٤م؟ وم٘مىل٤مل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام:  ¢اًمٜمٌل 

أيىلىلـ اًمىلىلدًمٞمؾ؟ اًمىلىلدًمٞمؾ أن اًمّمىلىلح٤م   شومىلىل٤مىمٌٚمقا صىلىلدىمتف صىلىلدىم٦م شمّمىلىلدق اهلل هبىلىل٤م قمٚمىلىلٞمٙمؿ»

اًمٕمىلىلر  ومٝمىلىلؿ أن  ىلىلذا اًمنمىلىلط ُمٜمىلىلف ُمٗمٝمىلىلقم، وًمىلىلقٓ ذًمىلىلؽ ُمىلىل٤م يمىلىل٤من سمىلىلف ُمىلىلـ طم٤مضمىلىل٦م إمم أن 

يتقضمىلىلىلف سم٤مًمًىلىلىل١مال اًمىلىلىلذي يىلىلىلدومع قمٜمىلىلىلف اًمِمىلىلىلٌٝم٦م واإلؿمىلىلىلٙم٤مل، ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من سمىلىلىلف طم٤مضمىلىلىل٦م أن يتقضمىلىلىلف 

ل: يىل٤م سمذًمؽ إمم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ًمٞم٘مقل ًمف: ُم٤م ًمٜم٤م ٟم٘مٍم وىمد أُمٜم٤م؟  ىلق يم٠مٟمىلف ي٘مىلق

رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل! رسمٜمىلىلىلىلىل٤م اؿمىلىلىلىلىلؽمط قمٚمٞمٜمىلىلىلىلىل٤م ذم رومىلىلىلىلىلع اعم١ماظمىلىلىلىلىلذة ... ذم اًم٘مٍمىلىلىلىلىل إذا .سمٜمىلىلىلىلىل٤م ذم 

إرض، أي: ؾمىلىلىلىلىلىل٤مومرٟم٤م إذا يمٜمىلىلىلىلىلىل٤م ظمىلىلىلىلىلىل٤مئٗملم، وٟمحىلىلىلىلىلىلـ أن وىمىلىلىلىلىلىلد وـمىلىلىلىلىلىلد اهلل ًمفؾمىلىلىلىلىلىلام ذم 

إرض شمقـمٞمدا، ومل يٌؼ  ٜم٤م ُمٜم٤م ظمقل ُمـ اعمنميملم سمؾ ىم٣م اهلل قمغم اعمنمىليملم 

 وم٠مُمٜم٤م ومام سم٤مًمٜم٤م ٟم٘مٍم؟
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طم٩م طمجىل٦م اًمىلقداع وًمىلٞمس ذم ـمري٘مىلف رء ُمىلـ  ¢سم٠من اًمٜمٌل أٟمتؿ شمٕمٚمٛمقن نٞمًٕم٤م 

اخلقل إـماىًم٤م، وُمع ذًمؽ ُمـ ؾم٤مقم٦م ظمروضمف ُمـ اعمديٜم٦م فمؾ ي٘مٍم  ىلق واًمّمىلح٤مسم٦م 

طمتك رضمع إًمٞمٝم٤م، ويمام ي٘مقل قمثامن سمـ قمٗم٤من: وٟمحىلـ ُمٓمٛمئٜمىلقن همىلػم ظمىل٤مئٗملم، ومجىل٤مء 

  ذا اًم١ًمال.

٤م شمٜم ٌٞمىلىلف إمم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م ممىلىل٤م يتٕمٚمىلىلؼ سمٛمقوىلىلقع ؾمىلىل٤مسمؼ يمٜمىلىل٧م ـمرىمتىلىلف ًمٙمىلىلؿ ومٞمىلىلف أيًْمىلىل

ـمريىلىلؼ ُمىلىلـ ـمىلىلرق آؾمىلىلتٜم٤ٌمط ًمٚمٗم٘مىلىلف، عمىلىل٤م ذيمىلىلرت ًمٙمىلىلؿ ىمىلىلقل أسمىلىلق سمٙمىلىلر: ُمىلىلزاُمػم اًمِمىلىلٞمٓم٤من 

ذم سمٞم٧م رؾمقل اهلل! وقمٓمٗم٧م قمغم ذًمؽ أطم٤مدي٨م أظمرى، وم٘مٚم٧م: وسمٜمٞم٧م قمىلغم ذًمىلؽ 

إذا ؾمٛمع ؿمٞمئ٤ًم وأىمره ومل يٜمٙمره ومٙم٠مٟمف  ق ىم٤مل ذًمؽ؛ ٕٟمف أىمره،  ٜمىل٤م عمىل٤م  ¢أن اًمٜمٌل 

أُمٜمىلىل٤م؟ ٓ ؿمىلىلؽ ووىلىلح ًمٙمىلىلؿ أن اًمّمىلىلح٤م   ؾمىلىلٛمع اًمّمىلىلح٤م  ي٘مىلىلقل: ُمىلىل٤م سم٤مًمٜمىلىل٤م ٟم٘مٍمىلىل وىمىلىلد

اقمتىلىلد  ٜمىلىل٤م سمىلىل٤معمٗمٝمقم، سم٤مًمتىلىل٤مزم ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل ًمىلىلف اًمرؾمىلىلقل أٟمىلىل٧م امىلىلت٩م سمىلىل٤معمٗمٝمقم واعمٗمٝمىلىلقم ٓ 

طمج٦م ومٞمف، سمٛمٕمٜمك ٓ ؾمٛمح اهلل: ًمق يم٤من ُمٜمٓمؼ اًمٜمٌل وومٝمٛمف هلذه اًمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمذات قمغم 

ُم٤م يذ ٥م إًمٞمف احلٜمٗمٞم٦م، أي: ُمـ أن اعمٗمٝمقم ًمٞمس سمىلف طمجىل٦م، أو سمٕمٌىل٤مرة أظمىلرى: ًمىلق أن 

حلٜمٗمل اعمتٛمذ ٥م سم٤معمذ ٥م  ذا أورد قمٚمٞمف  ىلذا اًمًىل١مال ُمىلـ أطمىلد ؿ، ُمىل٤مذا يٙمىلقن ا

ضمقاسمف؟ ؾمٞمخٓمئف ؾمٞم٘مقل ًمف: أٟم٧م امت٩م سم٤معمٗمٝمقم واعمٗمٝمقم ٓ طمجىل٦م ومٞمىلف،  ىلؾ يمىل٤من 

؟ يمىلىلا، وإٟمىلىلام ؾمىلىلٙم٧م قمىلىلـ ؾمىلىل١ماًمف ُم٘مىلىلًرا ًمىلىلف صمىلىلؿ أزال إؿمىلىلٙم٤مًمف ¢ ىلىلذا  ىلىلق ُمقىمىلىلػ اًمٜمٌىلىلل 

ًمٙمىلىلـ اٟمتٌىلىلف  ٜمىلىل٤مك رء ظمٗمىلىلل سم٘مقًمىلىلف  ىلىلذا ...  ىلىلق إُمىلىلر يمىلىلام شم٘مىلىلقل.. اًمٗمٝمىلىلؿ يمىلىلام شمٗمٝمىلىلؿ 

قمٚمٞمىلىلؽ، ومىلىل٤مُٕمر يمىلىلام شم٘مىلىلقل وًمٙمىلىلـ اهلل شمٗمْمىلىلؾ قمىلىلغم قمٌىلىل٤مده وشمّمىلىلدق قمٚمىلىلٞمٝمؿ ومىلىل٠مٟمتؿ ُمىلىلـ 

 قم٤ٌمده وم٤مىمٌٚمقا صدىمتف.

ومىلىلىل٤معمٗمٝمقم طمجىلىلىل٦م سمىلىلىلٜمص  ىلىلىلذه أيىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل ومٝمٛمٝمىلىلىل٤م اًمّمىلىلىلح٤م ، وأىمىلىلىلر اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف 

 .شصدىم٦م شمّمدق اهلل هب٤م قمٚمٞمٙمؿ وم٤مىمٌٚمقا صدىمتف»اًمًام ومٝمٛمف، وأزال إؿمٙم٤مًمف سم٘مقًمف: 

٤مم احلجىلىل٦م ذم  ىلىلذه اًمروايىلىل٦م أن أطمىلىلد اًمتىلىل٤مسمٕملم ىمىلىل٤مل أُمىلىل٤مم قمٛمىلىلر ومىلىلٞمام يٖمٚمىلىل٥م وُمىلىلـ مىلىل
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ًمًىلىل٠مًمتف، ىمىلىل٤مل ًمىلىلف قمٛمىلىلر: قمىلىلام شمًىلىل٠مًمف؟ ىمىلىل٤مل:  ¢قمىلىلغم فمٜمىلىلل: ًمىلىلق أين أدريمىلىل٧م رؾمىلىلقل اهلل 

ُتْؿ َأْن َيْٗمتىِلٜمَُٙمُؿ ﴿قمـ  ذه أي٦م:  اِة إِْن ظِمٗمىْل ـَ اًمّمَّىل
وا ُمىِل وَمَٚمٞمَْس قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ضُمٜم٤َمٌح َأْن شَمْ٘مٍُمىُل

رُ  ـَ يَمَٗمىلىلىل ِذي ىلىلىل و ىلىلىل٤مٟمحـ اًمٞمىلىلىلقم ... ي٘مىلىلىلقل  ىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلام، ٓ ٟمىلىلىلزال ٟم٘مٍمىلىلىل  [404]النساااا::﴾وااًمَّ

وًمٞمس  ٜم٤مك ظمقل وم٤مإلؾمام  ق احل٤ميمؿ؟ ىمىل٤مل: ًم٘مىلد ؾمىل٠مًم٧م رؾمىلقل اهلل.. اًمّمىلح٤م  

... قمٛمىلىلىلر ي٘مىلىلىلقل: ًم٘مىلىلىلد ؾمىلىلىل٠مًم٧م رؾمىلىلىلقل اهلل قمىلىلىلام يمٜمىلىلىل٧م شمريىلىلىلد أن شمًىلىلىل٠مًمف وم٠مضمىلىلىل٤مسمٜمل سم٘مقًمىلىلىلف: 

 .شصدىم٦م شمّمدق اهلل هب٤م قمٚمٞمٙمؿ وم٤مىمٌٚمقا صدىمتف»

 (00:54:27/ 6 –ى اإلمارات )أسئلة وفتاو
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 َ األداُب إىل بالد املطوٌنيَداضتاداَ اخَل

م ُمىلـ دَ ٞمٜم٤م هب٤م، و ل وضمىلقد اخلىَل ٚمِ أومتقٟم٤م ضمزايمؿ اهلل ظمػًما ذم اًمٌٚمٞم٦م اًمتل سمُ  ُمداظمٚم٦م:

 اًمرضم٤مل وُمـ اًمٜم٤ًمء وُمٜمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر ذم سمٞمقشمٜم٤م، طمٞم٨م ... سمحج٦م اًميورة.

٤م سمٕمىلض اًمىلٌاد وسمخ٤مصىل٦م أُمثىل٤مل ٞمىل٧م هبىلٚمِ  ذه ُمّمٞم٦ٌم ُمـ اعمّم٤مئ٥م اًمتىلل اسمتُ  اًمِمٞمخ:

إن ًمٙمؾ أُم٦م »سماديمؿ اًمتل اسمتٚمٞمتؿ ومٞمٝم٤م سمٙمثرة اعم٤مل، وىمد ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

جيىلىل٥م قمىلىلغم ُمىلىلـ أٟمٕمىلىلؿ اهلل قمٚمىلىلٞمٝمؿ أن ي٘مىلىل٤مسمٚمقا ٟمٕمٛمىلىل٦م اهلل  ىلىلذه  شومتٜمىلىل٦م، ومٗمتٜمىلىل٦م أُمتىلىلل اعمىلىل٤مل

 سم٤مًمِمٙمر واًمِمٙمر  ق ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ ومٞمام أُمر وآٟمتٝم٤مء قمام قمٜمف هنك وزضمر.

 ًٓ ؾ سمٞمتف اُمرأة يم٤مومرة، ًمٞمس رضمًا ُمًٚماًم ... ظِم دْ : ٓ جيقز ًمٚمرضمؾ اعمًٚمؿ أن يُ أو

ظم٤مدُمىلىلىل٦م، ذًمىلىلىلؽ ٕن  ىلىلىلذه اًمٙمىلىلىل٤مومرة  يمىلىلىل٤مومًرا سمىلىلىلؾ ٓ جيىلىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلىلٚمؿ أن يىلىلىلدظمؾ سمٞمتىلىلىلف يمىلىلىل٤مومرةً 

ؾمىلىلتتٓمٚمع قمىلىلغم قمىلىلقرة اعمىلىلرأة اعمًىلىلٚمٛم٦م، وجيىلىل٥م أن شمٕمٚمٛمىلىلقا أن قمىلىلقرة اعمىلىلرأة اعمًىلىلٚمٛم٦م 

 جيىلقز ًمٚمٛمىلرأة اعمًىلٚمٛم٦م أن شمٔمٝمىلر أُمىل٤مم دم٤مه اعمىلرأة اًمٙمىل٤مومرة  ىلل يمٛمٜمزًمىل٦م اًمرضمىلؾ، ومىلا

٤م إٓ ىمىلىلىلرص اًمقضمىلىلىلف واًمٙمٗمىلىلىللم وم٘مىلىلىلط، ومٛمىلىلىلـ ذا اًمىلىلىلذي  اعمىلىلىلرأة اًمٙمىلىلىل٤مومرة وًمىلىلىلق يم٤مٟمىلىلىل٧م ظم٤مدًُمىلىلىل

٦م اًمدار اًمًٞمدة اعمخدوُم٦م،  ذا صٕم٥م ضمًدا سمَّ يًتٓمٞمع أن يٗمرض  ذا اًمقاضم٥م قمغم رَ 

ومٞمام أقمت٘مد إن مل أىمؾ إٟمف ُمًتحٞمؾ واىمٕمٞم٤ًم ًمذًمؽ ٓ جيىلقز اؾمىلتخدام اعمىلرأة اًمٙمىل٤مومرة، 

إذا قمرومتؿ ذًمؽ قمرومتؿ أن اؾمتخدام اًمرضمؾ ٓ جيقز.. اًمرضمؾ اًمٙم٤مومر ٓ جيىلقز ُمىلـ و

ومىَلا ﴿سم٤مب أومم؛ ٕٟمف قمغم ُمٞمزان ىمقل رسمٜم٤م شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم شم٠مديٌف ًمموٓد سم٘مقًمىلف: 

ِرياًم  ًٓ يمىَل ْق ٤م َوىُمْؾ هَلىُلاَم ىمىَل ومىل٢مذا يمىل٤من اهلل شمٌىل٤مرك  [23]اإلسا ا::﴾شَمُ٘مْؾ هَلاَُم ُألٍّ َوٓ شَمٜمَْٝمْرُ َ

ؾ واًمىلىلده أو واًمدشمىلىلف سمٙمٚمٛمىلىل٦م: أل، ومٛمىلىلـ أومم أٟمىلىلف ٤مسمىِلىل ٘مَ ب اًمقًمىلىلد ومٜمٝمىلىل٤مه أن يُ دَّ ٕمىلىل٤ممم ىمىلىلد أَ وشم
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يٜمٝمىلىل٤مه قمىلىلـ أن ييىلىلسمف أو ييىلىلهب٤م سمٙمىلىلػ،  ىلىلذا يًىلىلٛمك قمٜمىلىلد اًمٕمٚمىلىلامء سم٤مًم٘مٞمىلىل٤مس إوًمىلىلقي 

 و ق ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمٜمد اًمٕمٚمامء.

ع قمىلغم رء ُمىلـ قمىلقرة ٚمِ ٓمَّ تَ وم٢مذا يم٤من ٓ جيىلقز اؾمىلتخدام اعمىلرأة اًمٙمىل٤مومرة؛ ٕهنىل٤م ؾمىَل 

اعمًٚمٛم٦م ومٛمـ سم٤مب أومم ٓ جيقز اؾمتخدام اًمرضمؾ اًمٙم٤مومر، وٟمحق ذًمؽ أيًْم٤م  اعمرأة

٤م سم٤مًمتجرسمىلىلىل٦م أن اعمىلىلىلرأة اًمًىلىلىلٞمدة شمتًىلىلىل٤م ؾ  اؾمىلىلىلتخدام اًمرضمىلىلىلؾ اعمًىلىلىلٚمؿ؛ ٕٟمٜمىلىلىل٤م ٟمٕمٚمىلىلىلؿ أيًْمىلىلىل

وشمت٤ًمُمح ُمع اخل٤مدم اًمذي  ق رضمؾ ُمًٚمؿ، ويمام ي٘م٤مل ذم سمادٟم٤م اًمًقري٦م وهمػم ىل٤م: 

ىمىلىلد يٙمىلىلقن  ىلىلذا اخلىلىل٤مدم ؾمىلىل٤مئً٘م٤م  ُمىلىل٤م ذم أطمىلىلد همريىلىل٥م!  ىلىلذا ظم٤مدُمٜمىلىل٤م و ىلىلذا ُمٜمىلىل٤م وومٞمٜمىلىل٤م، صمىلىلؿ

ًمٚمًىلىلىلٞم٤مرة ومٞم٘مىلىلىلقد هبىلىلىل٤م اًمًىلىلىلٞم٤مرة وخيٚمىلىلىلقا هبىلىلىل٤م ومٞمٝمىلىلىل٤م، ورسمىلىلىلام جيىلىلىلري اًمِمىلىلىلٞمٓم٤من سمٞمىلىلىلٜمٝمام صمىلىلىلؿ 

امّمؾ اًمٗمتـ اًمتىلل امّمىلؾ ذم سمٕمىلض اًمىلٌاد، ًمىلذًمؽ  ىلذا يمٚمىلف ٓ جيىلقز إؾمىلاُمٞم٤ًم، إذا 

يمىلىل٤من وٓ سمىلىلد ًمٚمىلىلزوضملم أن يًىلىلتخدُمقا اُمىلىلرأة ومىلىلا سمىلىلد ُمىلىلـ أن شمٙمىلىلقن ُمًىلىلٚمٛم٦م؛ ٕن اًمٗمتٜمىلىل٦م 

 ٜم٦م اعمرأة اًمٙم٤مومرة.هب٤م أىمؾ ُمـ ومت

 (00:41:55/ 9 –)أسئلة وفتاوى اإلمارات 
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 اضتاداَ األداُب إىل اهبالد اإلضالًٚٞ

 : ¢ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ؾمتٙمقن ُمٕم٤مدن مي ٤م ذار اًمٜم٤مس.

 : [سمقب ًمف اإلُم٤مم سم٘مقًمف: ُمـ أقمام ٟمٌقشمف. صمؿ ىم٤مل]

ْمىلىل٦م ) اعمٕمىلىل٤مدن ( اعمقاوىلىلع اًمتىلىلل شمًىلىلتخرج ُمٜمٝمىلىل٤م ضمىلىلقا ر إرض ، يم٤مًمىلىلذ ٥م و اًمٗم

 و همػم ذًمؽ ، و أطمد ٤م : ُمٕمدن . يمذا ذم اًمٜمٝم٤مي٦م . واًمٜمح٤مس

ىمٚمىلىلىل٧م : و ممىلىلىل٤م ٓ ؿمىلىلىلؽ ومٞمىلىلىلف أن ذار اًمٜمىلىلىل٤مس إٟمىلىلىلام  ىلىلىلؿ اًمٙمٗمىلىلىل٤مر ، ومٝمىلىلىلق يِمىلىلىلػم إمم ُمىلىلىل٤م 

سمىلىلف اعمًىلىلٚمٛمقن اًمٞمىلىلقم ُمىلىلـ ضمٚمىلىلٌٝمؿ ًممورسمٞمىلىللم و إُمريٙمىلىل٤من إمم سماد ىلىلؿ اًمٕمرسمٞمىلىل٦م  اسمىلىلتكم

 ُمٕم٤مدهن٤م و ظمػماهت٤م . و اهلل اعمًتٕم٤من . ٓؾمتخراج

 .(507-4/506)الصحيحة 
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 عٚد املعوٍ

٘مىل٤مم ذم اعمىلدارس، و ىلؾ ي ؾ جيقز طمْمقر اطمتٗم٤مل قمٞمد اعمٕمٚمىلؿ اًمىلذي  ُمداظمٚم٦م:

 ؾم٦م ىمٌقل اهلدي٦م اًمتل هتدي هل٤م اعمدرؾم٦م؟رِّ دَ جيقز ًمٚمٛمُ 

ؿ اًمٙمٗمىلىل٤مر ٔمُ ٜمُ أن  ىلذه اعمِمىلىلٙمٚم٦م  ىلىلل ُمِمىلٙمٚم٦م ٟم٤مسمٕمىلىل٦م ُمىلىلـ شم٘مٚمٞمىلدٟم٤م ًمىِلىل  ااىلىلقاب: اًمِمىلٞمخ:

٩م اًمدراؾمىلٞم٦م وإٓ ومًتًىلٛمٕمقن أٟمىلف ٓ وٓ يٛمٙمـ اًم٘مْمىل٤مء قمىلغم ُمثٚمٝمىل٤م إٓ سمتٖمٞمىلػم اعمٜمىل٤م 

جيقز ٓ جيقز ٓ جيقز، ًمٙمـ ُمع ٓ جيقز ومٜمحـ ُمرهمٛمقن قمغم اًمقىمقع ومٞمٝم٤م ًمٗم٤ًمد 

اعمٜمٝم٤مج، ًمٕمٚمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن نٞمًٕم٤م أٟمف ٓ يقضمد ذم اإلؾمام أقمٞم٤مد ؾمقى صماصم٦م: قمٞمدان 

ؾمىلىلٜمقي٤من قمٞمىلىلد اًمٗمٓمىلىلر وقمٞمىلىلد إوىلىلحك، وقمٞمىلىلد أؾمىلىلٌققمل و ىلىلق يىلىلقم ااٛمٕمىلىل٦م، ًمىلىلٞمس صمٛمىلىل٦م 

ه، ًم٘مىلد يمٜمىلىل٤م ٟمِمىلىلٙمق وٓ ٟمىلزال ٟمِمىلىلٙمق ُمىلـ قمٞمىلىلد واطمىلىلد ـمىلرأ قمىلىلغم اعمًىلىلٚمٛملم أقمٞمىل٤مد إٓ  ىلىلذ

 ًٓ ُمٜمذ ؾمٜملم ـمقيٚم٦م ُمٜمذ ىمىلرون، أٓ و ىلق قمٞمىلد اعمقًمىلد اًمٜمٌىلقي، ويمٜمىل٤م ٟم٘مىلقل: إن  ىلذا أو

٤م ٟمىلىلىل٤مسمع ُمىلىلىلـ شم٘مٚمٞمىلىلىلد اعمًىلىلىلٚمٛملم اًم٘مىلىلىلداُمك  سمدقمىلىلىل٦م ٓ أصىلىلىلؾ هلىلىلىل٤م ذم اًمًىلىلىلٜم٦م، وصم٤مٟمٞمًىلىلىل٤م  ىلىلىلق أيًْمىلىلىل

أظمىلىلىلل! اًمٜمّمىلىلىل٤مرى متٗمٚمىلىلىلقن ًمٚمٜمّمىلىلىل٤مرى ومٞم٘مىلىلىلقل ىمىلىلىل٤مئٚمٝمؿ.. ىم٤مئىلىلىلؾ اعمٌتدقمىلىلىل٦م  ىلىلىل١مٓء: يىلىلىل٤م 

 سمٛمٞماد ٟمٌٞمٝمؿ ومٙمٞمػ ٓ ٟمحتٗمؾ ٟمحـ سمٛمٞماد ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف؟!

ًم٘مىلىلىلىلد همٗمىلىلىلىلؾ اعمًىلىلىلىلٚمٛمقن همٗمٚمىلىلىلىل٦م قمٜمٞمٗمىلىلىلىل٦م ضمىلىلىلىلًدا قمىلىلىلىلـ ديىلىلىلىلٜمٝمؿ، ومٛمٕمٜمىلىلىلىلك  ىلىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلىلام أن 

ُمىل٤م طمىلذرٟم٤م قمىلـ اشمٌىل٤مقمٝمؿ وشم٘مٚمٞمىلد ؿ ... احلىلدي٨م  ¢اًمٜمّم٤مرى ىمدوة ًمٜم٤م، ويمىل٠من اًمٜمٌىلل 

: ¢  ؾمىلىلىلٞمٕمد اخلىلىلىلدري ىمىلىلىل٤مل: ىمىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلقل اهلل اًمىلىلىلذي ذم اًمٌخىلىلىل٤مري ُمىلىلىلثًا ُمىلىلىلـ روايىلىلىل٦م أ

٤م سمىلذراع طمتىلك ًمىلق دظمٚمىلقا ضمحىلر وىل٥م » ًمتتٌٕمـ ؾمٜمـ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ؿمؼًما سمِمؼم، وذرقمىًل

ومٝمق قمٚمٞمىلف   شًمدظمٚمتٛمقه، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل! اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ىم٤مل: ومٛمـ اًمٜم٤مس؟!
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 قمىلز وضمىلؾ د  ىل١مٓء اًمٙمٗمىل٤مر؛ ٕهنىلؿ اٟمحرومىلقا قمىلـ ؾمىلٌٞمؾ اهللٚمِّ ٘مَ رٟم٤م ُمـ أن ٟمُ ذِّ حَ ىلاًمًام يُ 

ًٓ سمتحىلىلىلىلريٗمٝمؿ ًمٚمٙمتىلىلىلىل٤مب.. ًمٚمتىلىلىلىلقراة وإٟمجٞمىلىلىلىلؾ، وصم٤مٟمٞمًىلىلىلىل٤م: سمًىلىلىلىل٥ٌم يمٗمىلىلىلىلر ؿ سم٤مإلؾمىلىلىلىلام  أو

 وسمٜمٌٞمٜم٤م قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام اًمذي ٟمًػ اهلل سمف وسمٙمت٤مسمف ؾم٤مئر إدي٤من.

ىلىل ذَ وٓ سمىلىل٠مس هبىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم أن أُ  ذم ورد ر سمٌمىلىلء رسمىلىلام جيٝمٚمىلىلف سمٕمىلىلض اًمٜمىلىل٤مس: ًم٘مىلىلد يمِّ

ريض اهلل قمٜمىلف ىمىل٤مل: ضمىل٤مء رضمىلؾ إمم صحٞمح ُمًىلٚمؿ ُمىلـ طمىلدي٨م أ  ىمتىل٤مدة إٟمّمىل٤مري 

وم٘مىلىلىل٤مل: يىلىلىل٤م رؾمىلىلىلقل اهلل! ُمىلىلىل٤م شم٘مىلىلىلقل ذم صىلىلىلقم يىلىلىلقم آصمٜمىلىلىللم، يمىلىلىل٤من ضمقاسمىلىلىلف قمىلىلىلغم  ¢اًمٜمٌىلىلىلل 

ـمري٘مىلىل٦م أؾمىلىلٚمقب طمٙمىلىلٞمؿ، ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل ًمىلىلف:  ىلىلذا ُمًىلىلتح٥م..  ىلىلذا أُمىلىلر وم٤موىلىلؾ وٟمحىلىلق ذًمىلىلؽ، 

اًمىلىلقطمل  زل قمىلىلكمَّ ٟمىِلىل ت ومٞمىلىلف وأُ دّ ًمىِلىل ذاك يىلىلقم وُ »وإٟمىلىلام ىمىلىل٤مل ًمىلىلف ُمىلىل٤م  ىلىلق أسمٚمىلىلغ ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ، ىمىلىل٤مل: 

ذا ااىلىلقاب؟ يم٠مٟمىلىلف ي٘مىلىلقل: قمٚمىلىلٞمٙمؿ أن شمّمىلىلقُمقا يىلىلقم آصمٜمىلىللم ؿمىلىلٙمًرا هلل ُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلك  ىلىل شومٞمىلىلف

قمز وضمؾ قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف قمٚمٞمٙمؿ ُمـ وٓديت ومٞمف وسمٕمثتل ومٞمف، يٜمٌٖمىلل أن شمِمىلٙمروا اهلل 

، وسمٕمىل٨م ومٞمىلف ¢قمغم ذًمؽ سم٠من شمّمقُمقا  ذا اًمٞمقم؛ ٕٟمف يقم ومْمٞمؾ وًمد ومٞمف اًمرؾمىلقل 

 .¢اًمرؾمقل 

روا اهلل قمز وضمؾ قمغم ٟمٕمٛم٦م أٟمٕمىلؿ وُمـ ؾمٜمـ إُمؿ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ أ ؾ اًمٙمت٤مب أن يِمٙم

اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هب٤م قمٚمٞمٝمؿ، وم٘مد ضم٤مء ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ طمىلدي٨م قم٤مئِمىل٦م ريض اهلل 

عمىلىل٤م ضمىلىل٤مء اعمديٜمىلىل٦م ُمٝمىلىل٤مضمًرا وضمىلىلد اًمٞمٝمىلىلقد يّمىلىلقُمقن يىلىلقم قم٤مؿمىلىلقراء،  ¢قمٜمٝمىلىل٤م أن اًمٜمٌىلىلل 

اهلل ومٞمىلىلىلف ُمقؾمىلىلىلىلك وىمقُمىلىلىلف ُمىلىلىلـ ومرقمىلىلىلىلقن  كؿ قمىلىلىلـ اًمًىلىلىلىل٥ٌم، وم٘مىلىلىل٤مًمقا:  ىلىلىلذا يىلىلىلىلقم ٟمجىلىلىلومًىلىلىل٠مهل

ٟمحىلىلىلـ أطمىلىلىلؼ سمٛمقؾمىلىلىلك ُمىلىلىلٜمٙمؿ ومّمىلىلىل٤مُمف، وأُمىلىلىلر »اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: وضمٜمىلىلىلده، وم٘مىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف 

ًٓ اًمٞمٝمىلىلقد صىلىل٤مُمقا يىلىلقم قم٤مؿمىلىلقراء ؿمىلىلٙمًرا هلل وأىمىلىلر ؿ قمىلىلغم ذًمىلىلؽ   شسمّمىلىلٞم٤مُمف ومىلىل٢مذا يمىلىل٤من أو

ٟمٌىلىلٞمٝمؿ ُمقؾمىلىلك قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام، صمىلىلؿ ضمىلىل٤مء اإلىمىلىلرار ُمىلىلـ ٟمٌٞمٜمىلىل٤م ظمىلىل٤مشمؿ إٟمٌٞمىلىل٤مء وىمىلىل٤مل 

ٜمىلىل٤م ... هبىلىلذه ومّمىلىل٤مُمف وأُمىلىلر سمّمىلىلٞم٤مُمف، ومىلىلٜمحـ إًذا قمٚمٞم ش ٟمحىلىلـ أطمىلىلؼ سمٛمقؾمىلىلك ُمىلىلٜمٙمؿ»هلىلىلؿ: 

 اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل ٓ ٟمٕمٛم٦م سمٕمد ٤م إٓ اإلؾمام أن ٟمّمقم يمؾ يقم اصمٜملم.
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ٟمحىلىلىلـ ٟمٕمٚمىلىلىلؿ أن يمثىلىلىلػًما ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمٛملم واحلٛمىلىلىلد هلل ٓ يزاًمىلىلىلقن يتىلىلىل٤مسمٕمقن يىلىلىلقُملم قمىلىلىلغم 

إىمىلىلىلؾ ذم إؾمىلىلىلٌقع، يىلىلىلقم آصمٜمىلىلىللم ويىلىلىلقم اخلٛمىلىلىلٞمس،  ىلىلىلذا ممىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مءت ومٞمىلىلىلف إطم٤مديىلىلىل٨م 

ء يّمىلىلىلقُمقن يىلىلىلقم آصمٜمىلىلىللم؛ ٕٟمىلىلىلف اًمٗمٕمٚمٞمىلىلىل٦م واًم٘مقًمٞمىلىلىل٦م، وًمٙمىلىلىلـ يمثىلىلىلػًما ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلىل٤مئٛملم  ىلىلىل١مٓ

ينمىلىلع ومٞمىلىلف اًمّمىلىلٞم٤مم ًمٙمىلىلـ أىمىلىلؾ ُمىلىلـ اًم٘مٚمٞمىلىلؾ ُمىلىلـ يّمىلىلقم يىلىلقم آصمٜمىلىللم و ىلىلق يًتحيىلىل ذم 

وسمٕمثف ذم  ذا اًمٞمقم،  ذا  ¢ٟمٗمًف أٟمف طمض قمٚمٞمف يمِمٙمًرا ًمرسمف أن ظمٚمؼ وأوًمد اًمٜمٌل 

اعمٕمٜمىلىلك ىمٚمٞمىلىلؾ ضمىلىلًدا ُمىلىلـ  ىلىل١مٓء اًمّمىلىل٤مئٛملم ُمىلىلـ يًتحيىلىله ذم ٟمٗمًىلىلف ذم يىلىلقم صىلىلقُمف، 

ٜملم و ق يًتحي ذم ٟمٗمًىلف أٟمىلف طمىلض قمٚمٞمىلف يمِمىلٙمًرا ًمرسمىلف أن ظمٚمىلؼ ومٛمثًا ... يقم آصم

وسمٕمثىلىلىلف ذم  ىلىلىلذا اًمٞمىلىلىلقم،  ىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلك ىمٚمٞمىلىلىلؾ ضمىلىلىلًدا ُمىلىلىلـ  ىلىلىل١مٓء اًمّمىلىلىل٤مئٛملم ُمىلىلىلـ  ¢اًمٜمٌىلىلىلل 

يًتحيوه ذم ٟمٗمًف ذم يقم صقُمف، ومامذا ٟم٘مقل قمـ اًمذيـ ٓ يّمقُمقٟمف؟  ىلؿ أسمٕمىلد 

ىلىلىلىل ٕمَ ُمىلىلىلىل٤م يٙمقٟمىلىلىلىلقن قمىلىلىلىلـ أن يًتحيىلىلىلىلوا  ىلىلىلىلذا احلٙمىلىلىلىلؿ اًمنمىلىلىلىلقمل اعمُ  ٦م اًمتىلىلىلىلل ؾ هبىلىلىلىلذه اًمٕمٚمىلىلىلىلٚمَّ

 شمًتقضم٥م ؿمٙمر اهلل سم٤مًمّمٞم٤مم.

ومىلىلامذا أصىلىل٤مب اعمًىلىلٚمٛملم؟ ًم٘مىلىلد اؾمىلىلتٌدًمقا اًمىلىلذي  ىلىلق أدٟمىلىلك سم٤مًمىلىلذي  ىلىلق ظمىلىلػم، وم٢مٟمىلىلؽ 

دمد قم٤مُم٦م اًمذيـ متٗمٚمقن سمام يًٛمقٟمف سمٕمٞمد اعمقًمد اًمٜمٌقي ٓ يّمقُمقن يىلقم آصمٜمىللم 

أيمثر  ١مٓء ... ٓ يّمقُمقن يقم آصمٜملم، إذا ىمٞمؾ هلؿ: سمؿ امتٗمٚمىلقن؟ ي٘مقًمىلقن: ٟمحىلـ 

ٔمٞماًم ًمٚمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًىلام وذيمىلرى ًمٚمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام، ًمٙمىلـ اًمرؾمىلقل ٟمحتٗمؾ شمٕم

ًٓ حمىلدث ٓ  ىمد ذع ًمٙمؿ سم٠مُمر اهلل ُم٤م  ق ظمىلػم ًمٙمىلؿ ُمىلـ  ىلذا آطمتٗمىل٤مل اًمىلذي  ىلق أو

أصؾ ًمف ذم اإلؾمام، وصم٤مٟمٞم٤ًم:  ق شمِمٌف سم٤مًمٙمٗم٤مر ... اًمٜمّم٤مرى متٗمٚمقن سمٛمقًمد قمٞمًك 

 .¢ومٜمحـ أومم أن ٟمحتٗمؾ سمٛمقًمد ٟمٌٞمٜم٤م 

ا: أٟمىلىلىلىلتؿ امتٗمٚمىلىلىلىلقن  ىلىلىلىلذا آطمتٗمىلىلىلىل٤مل همىلىلىلىلػم اعمنمىلىلىلىلوع ذم اًمٕمىلىلىلىل٤مم ُمىلىلىلىلرة، وصم٤مًمثًىلىلىلىل٤م وأظمىلىلىلىلػمً 

ورؾمىلىلقًمٙمؿ ؾمىلىلـ ًمٙمىلىلؿ أن امتٗمٚمىلىلقا ذم يمىلىلؾ أؾمىلىلٌقع، ومىلىل٠مي آطمتٗمىلىل٤مًملم أقمٔمىلىلؿ ًمىلىلق يمٜمىلىلتؿ 

 شمٕمٚمٛمقن!
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إًذا: ٓ جيىلىلىلقز أن ٟمحتٗمىلىلىلؾ سمٕمٞمىلىلىلد ُمىلىلىلـ إقمٞمىلىلىل٤مد وُمىلىلىل٤م أيمثىلىلىلر  ىلىلىلذه إقمٞمىلىلىل٤مد، قمٞمىلىلىلد اعمٕمٚمىلىلىلؿ 

ٞمتٝمىلىل٤م يم٤مٟمىلىل٧م ومٕمىلىلًا أقمٞمىلىل٤مًدا؛ وقمٞمىلىلد إم وقمٞمىلىلد اًمِمىلىلجرة، وم٠مصىلىلٌح٧م إيىلىل٤مم يمٚمٝمىلىل٤م أقمٞمىلىل٤مًدا وًم

ور وطمٌقر، ًمٙمىلـ اًمٜمىل٤مس اًمٞمىلقم ُه قن ومٞمٝم٤م سمٗمرح وٕن ـمٌٞمٕم٦م إقمٞم٤مد أن اًمٜم٤مس يٕمٞمِم

دون ذم وٜمؽ ُمـ اًمٕمٞمش واحلٞم٤مة، ُمع ذًمىلؽ يمثىلرت إقمٞمىل٤مد اًمتىلل متٗمٚمىلقن هبىل٤م، ٞمِّ ٕمَ يُ 

ٞمُْتُٛمق َ ﴿و ىلىلل ذم اًمقاىمىلىلع يّمىلىلدق قمٚمٞمٝمىلىل٤م ىمىلىلقل اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ:  ٛمَّ اَمٌء ؾَمىلىل َّٓ َأؾْمىلىل َل إِ
٤م إِْن ِ ىلىل

ـْ ؾُمْٚمَٓم٤منٍ  ٤م ُِم  .[23]النج::﴾َأْٟمُتْؿ َوآسَم٤مُؤيُمْؿ َُم٤م َأٟمَزَل اهللَُّ هِبَ

وم٢مذا يم٤من إُمر يمام ذيمرٟم٤م أٟمف ٓ أقمٞم٤مد ذم اإلؾمام إٓ شمٚمؽ إقمٞمىل٤مد اًمثاصمىل٦م، ومىل٢مًذا: 

ىلىلىلىلىلىل آطمتٗمىلىلىلىلىلىل٤مل سمٕمٞمىلىلىلىلىلىلد اعمٕمٚمىلىلىلىلىلىلؿ يمٙمىلىلىلىلىلىلؾ اطمتٗمىلىلىلىلىلىل٤مل ذم إقمٞمىلىلىلىلىلىل٤مد إظمىلىلىلىلىلىلرى ٓ شمُ  ع ذم ديىلىلىلىلىلىلـ نْمَ

 اإلؾمام.

 ٞمخ.واهلدي٦م ي٤م ؿم ُمداظمٚم٦م:

 ل قمغم وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد.ٜمِ اهلدي٦م شم٤مسمٕم٦م ًممصؾ، إصؾ وم٤مؾمد، ومام سمُ  اًمِمٞمخ:

 (00:46:20/ 9 –)أسئلة وفتاوى اإلمارات 
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 حلٍ إقاًٞ حماضسات عّ املطٚح 

 عوٕٚ اهطالَ يف زأع اهطِٞ املٚالدٙٞ

ي٠ًمل اًمًىل٤مئؾ ومٞم٘مىلقل:  ىلؾ جيىلقز إىم٤مُمىل٦م اعمحىل٤م.ات قمٜمىلد رأس اًمًىلٜم٦م  ُمداظمٚم٦م:  

دث قمىلىلـ اعمًىلىلٞمح قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام وُمٙم٤مٟمتىلىلف ذم اإلؾمىلىلام، وُمىلىل٤م اعمٞماديىلىل٦م شمتحىلىل

إمم ذًمىلىلؽ ُمىلىلـ أُمىلىلقر ُمتٕمٚم٘مىلىل٦م سم٤معمًىلىلٞمح، وذًمىلىلؽ ًمىلىلدقمقة همىلىلػم اعمًىلىلٚمٛملم ُمىلىلـ اًمٜمّمىلىل٤مرى 

 وهمػم ؿ ٓقمتٜم٤مق اإلؾمام، وُم٤م طمٙمؿ اعمداوُم٦م قمغم ذًمؽ؟

: ذيمرٟمىلىل٤م ذم إُمىلىلس اًم٘مريىلىل٥م طمٙمىلىلؿ إقمٞمىلىل٤مد ذم اإلؾمىلىلام همىلىلػم إقمٞمىلىل٤مد  اًمِمىلىلٞمخ: ًٓ أو

 .د اًمٗمٓمر وإوحك وقمٞمد يقم ااٛمٕم٦ماًمثاصم٦م، قمٞم

طمريًّم٤م قمغم دقمقة همػم اعمًٚمٛملم إمم اإلؾمام وما يٜمحٍم  صم٤مٟمٞم٤ًم: ُمـ يم٤من طم٘مٞم٘م٦مً 

إُمىلىلىلر سم٤مهمتٜمىلىلىل٤مم ومرصىلىلىل٦م اطمتٗمىلىلىل٤مل اًمٜمّمىلىلىل٤مرى سمٕمٞمىلىلىلد ؿ ًمٜمِمىلىلىل٤مريمٝمؿ سمىلىلىلدقمقى دقمىلىلىلقهتؿ إمم 

اإلؾمىلام، ومٝمٜمىلىل٤مك جمىل٤مٓت يمثىلىلػمة ضمىلًدا ُمىلىلـ اًمٙمت٤مسمىل٦م واخلٓمىلىل٤مب وٟمحىلق ذًمىلىلؽ ًمىلىلدقمقهتؿ 

ر ُمِمىل٤مريم٦م اًمٜمّمىل٤مرى سم٠مقمٞمىل٤مد ؿ ؼَمِّ ـ اًمداقمل ُمٜمف، ومٚمىلٞمس  ٜمىل٤مك ُمىل٤م يىُل ذم أي وىم٧م يتٛمٙم

سمدقمقى شمٌٚمٞمٖمٝمؿ دقمقة اإلؾمام، وسم٤مظمتّم٤مر: ًمٞمس ُمـ اإلؾمام ُم٤م ي٘م٤مل اًمٞمقم: اًمٖم٤مي٦م 

ر اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م؛ ٕن  ىلىلذه اًم٘م٤مقمىلىلدة اعمزقمقُمىلىل٦م ًمٞمًىلىل٧م ىم٤مقمىلىلًدة إؾمىلىلاُمٞم٦م إٟمىلىلام  ىلىلل ىم٤مقمىلىلدة ؼَمِّ شُمىلىل 

صمر هبىلىلىلىل٤م، ومٜمجىلىلىلىلد ؿ يقاىمٕمىلىلىلىلقن حمْمىلىلىلىل٦م، وًم٘مىلىلىلىلد اسمىلىلىلىلتكم سمٕمىلىلىلىلض اعمًىلىلىلىلٚمٛملم سم٤مًمتىلىلىلىل٠م]هيقديىلىلىل٦م[ 

شم١مدي إمم ُمّمىلٚمح٦م، اعمّمىلٚمح٦م ٓ جيىلقز  ٤موي٘م٤مرومقن أطمٙم٤مًُم٤م همػم ذقمٞم٦م سمدقمقى أهن

٤م امىلىلىلدصمٜم٤م ذم ضمٚمًىلىلىل٦م ُمْمىلىلىل٧م قمىلىلىلـ  ٤م همىلىلىلػم ذقمىلىلىلل، يمىلىلىلام أيًْمىلىلىل اَّتىلىلىل٤مذ اًمٓمريىلىلىلؼ إًمٞمٝمىلىلىل٤م ـمريً٘مىلىلىل

اًمٗمرق سملم اعمّمٚمح٦م اًمتل ينمع إظمذ هب٤م وسملم اًمٌدقمىل٦م اًمتىلل يًىلٛمٞمٝم٤م سمٕمْمىلٝمؿ سمدقمىل٦م 
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 ٦م هل٤م ذوط ٓ سمد أن شمتقومر اقاز إظمذ هب٤م وإٓ وما.طمًٜم٦م، ومذيمرٟم٤م أن اعمّمٚمح

شمىلىلذيمرون ُمىلىل٤م يمٜمىلىل٧م ذيمرشمىلىلف ًمٙمىلىلؿ ُمىلىلـ يمىلىلام اسمىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىل٦م أن اعم٘مت ىلىل إذا يمىلىل٤من  ؿإن يمٜمىلىلت

ىمد طمدث ومل يٙمـ ذم زُمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، ويمىل٤من اًمًىل٥ٌم ًمقضمىلقد اعم٘مت ىل 

ذاك إظمذ سم٤معمّمٚمح٦م ٟم٤مسمًٕم٤م سم٥ًٌم شم٘مّمػمٟم٤م ذم شمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم ذقمٜمىل٤م ومىلا جيىلقز طمٞمٜمىل

أن ٟمتخىلىلذ شمٚمىلىلؽ اعمّمىلىلٚمح٦م؛ ٕهنىلىل٤م ٟمتجىلىل٧م أو شمق ٜم٤م ىلىل٤م ُمّمىلىلٚمح٦م سمًىلىل٥ٌم قمىلىلدم شمٓمٌٞم٘مٜمىلىل٤م 

ًمٚمنمىلىليٕم٦م، يمٜمىلىل٧م ومّمىلىلٚم٧م  ىلىلذا ... سمٕمىلىلض اًمتٗمّمىلىلٞمؾ ... اًمٜمّمىلىل٤مرى سمىلىلؾ ٓ جيىلىلقز اَّتىلىل٤مذ 

 إقمٞم٤مد اعمٌتدقم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م.

 ومىلىلىلٜمحـ ٟم٘مىلىلىلقل: إن يمثىلىلىلػًما ُمىلىلىلـ اإلؾمىلىلىلاُمٞملم اًمٞمىلىلىلقم يٖمتٜمٛمىلىلىلقن ومرصىلىلىل٦م اعمقًمىلىلىلد اًمٜمٌىلىلىلقي،

ومٞمخٓمٌىلىلقن ويىلىلذيمرون وإمم آظمىلىلره، وىمىلىلد يِمىلىل٤مريمٝمؿ ذم ذًمىلىلؽ سمٕمىلىلض اًمًىلىلٚمٗمٞملم سمىلىلدقمقى 

أهنىلىل٤م ومرصىلىل٦م شمٖمتىلىلٜمؿ وهتتٌىلىلؾ ًمتٌٚمٞمىلىلغ اًمىلىلدقمقة اًمًىلىلٚمٗمٞم٦م إمم  ىلىل١مٓء اًمٜمىلىل٤مس ...  ىلىلذا ُمىلىل٤م ٟمىلىلراه 

ضم٤مئًزا ... ُمـ اعمِمىل٤مريم٦م سم٠مقمٞمىل٤مد ٟمٕمت٘مىلد أهنىل٤م ًمٞمًىل٧م ُمنمىلوقم٦م، ُمىلع ُماطمٔمىل٦م أٟمىلف يٛمٙمىلـ 

 ... ذم اًمدقمقة سم٤مًمٓمريؼ اعمنموع، ٟمٕمؿ؟ ...

 ... ُمداظمٚم٦م:

... أٟم٤م ىمٚم٧م: ٓ يقضمد ذم اإلؾمام إٓ قمٞمد اًمٗمٓمىلر وقمٞمىلد إوىلحك وقمٞمىلد  اًمِمٞمخ:

 يقم ااٛمٕم٦م.

 ... ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ ٓ يٙمقن ... أٓ ميون ُمٕمف؟ اًمِمٞمخ:

 ... جمرد أن اعمرء ...  ُمداظمٚم٦م:

 واًم١ًمال يمٞمػ يم٤من؟ اًمِمٞمخ:

 ... ُمداظمٚم٦م:
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ًٓ ُمٜمٗمّمؾ اًمِمٞمخ:  .إًذا  ذا شمًتٓمٞمع أن دمٕمٚمف ؾم١ما

 ... ُمداظمٚم٦م:

ًمٙمـ ُم٤م اًمذي يت٤ٌمدر ُمـ اًم١ًمال؟ شمًىلتٓمٞمع أٟمىل٧م أن شم٘مىلقل.. ُمىل٤م شمًىلتدرك،  اًمِمٞمخ:

شم٘مىلىلىلقل: ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىل١مٓء يمىلىلىلذا، ًمٙمىلىلىلـ شم٘مىلىلىلقل: إذا مل يِمىلىلىل٤مريمق ؿ ذم أقمٞمىلىلىل٤مد ؿ وًمٙمىلىلىلٜمٝمؿ ذم 

أُم٤ميمٜمٝمؿ طمٞم٨م  ؿ ذم اعمًجد.. ذم اعمدرؾم٦م.. ذم اًمٜم٤مدي، ذم أي ُمٙم٤من يم٤من ومٝمؿ 

ًٓ آظمر وطمٙماًم آظمر.يتحدصمقن سم٤مًمدقمقة اإلؾماُمٞم٦م، ومٝمذا طمٞمٜم  ئٍذ ي٠مظمذ ىمق

 ...  ذه ... ُمداظمٚم٦م:

ٝمىلىل٧م أٟمٜمىلىلل ىمٚمىلىل٧م: إن ٌَّ ٜمَ ُمىلىل٤م ذم ُمىلىل٤مٟمع؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىل٤م ذم ُمِمىلىل٤مريم٦م، وأٟمىلىل٧م ًمٕمٚمىلىلؽ شمَ  اًمِمىلىلٞمخ:

سمٕمض اإلؾمىلاُمٞملم يٖمتٜمٛمىلقن ومرصىل٦م آطمتٗمىل٤مل سم٤معمقًمىلد اًمٜمٌىلقي طمتىلك سمٕمىلض اًمًىلٚمٗمٞملم 

ٌمىلىلء مل يثٌىلىل٧م  ىلىلذا ٓ أراه ضمىلىل٤مئًزا عمىلىل٤م ومٞمىلىلف ُمىلىلـ اعمِمىلىل٤مريم٦م ذم آطمتٗمىلىل٤مل سم ٤مىمٚمىل٧م، ... أٟمىلىل

ذم اًمًٜم٦م، ومٜمحـ ٟمدٟمىلدن طمىلقل اعمِمىل٤مريم٦م اًمذاشمٞمىل٦م واًمِمخّمىلٞم٦م، أُمىل٤م اًمىلذي أٟمىل٧م سمىلدا أو 

 ذ ٥م إًمٞمف و ٚمؽ وومٙمرك  ذه ُم٠ًمًم٦م أظمرى، ...

 (00:30:39/ 10 –)أسئلة وفتاوى اإلمارات 
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 ٍَوحلٍ حتٚٞ اهَع

: سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُم٤م طمٙمؿ اًمقىمقل أُم٤مم اًمٕمٚمؿ، وطمٙمؿ اًمٙمػ ُمداظمٚم٦م

 ريم٦م وآٟمتّم٤مب ًمٚمٕمٚمؿ وقمٜمد اًمًام اًمقـمٜمل؟ قمـ احل

اًمٙمىلىل٤مومرة، واًمتىلىلل هنٞمٜمىلىل٤م قمىلىلـ شم٘مٚمٞمىلىلد ؿ سمٛمٜمىلىل٤م ل   ىلىلذه سمىلىلا ؿمىلىلؽ ُمىلىلـ اًمت٘م٤مًمٞمىلىلد اًمِمىلىلٞمخ:

٤م أن شمتٌٜمىلىلك ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلـ شم٘م٤مًمٞمىلىلد اًمٙمٗمىلىل٤مر،  قم٤مُمىل٦م وظم٤مصىلىل٦م، ومىلىلا جيىلىلقز ٕي دوًمىلىل٦م ُمًىلىلٚمٛم٦م طمً٘مىلىل

وٓ ؿمىلىلؽ أن احلىل٤ميمؿ اعمًىلىلٚمؿ اًمىلذي ًمىلىلٞمس  ،يمىل٤من ًمىلىلف اخلىلػمة  ـًمٙمىلـ إُمىلىلر يٕمىلقد إمم ُمىلىل

قىمف طم٤ميمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م  ق اًمذي يًتٓمٞمع أن يٖمػم ويٌدل  ىلذه اًمت٘م٤مًمٞمىلد و ىلذه اًمٕمىل٤مدات وم

 اًمٙم٤مومرة سمت٘م٤مًمٞمد وقم٤مدات إؾماُمٞم٦م. 

أُم٤م ُمـ يم٤من ُمقفمًٗم٤م أو يم٤من ضمٜمدًي٤م، وٓ يًتٓمٞمع إٓ أن يتٌع  ذا اًمٜمٔمىل٤مم اعمٜمحىلرل 

ُمىلىلـ رأى  »قمىلىلـ اإلؾمىلىلام، ومٝمٜمىلىل٤م ئمٝمىلىلر ُمراشمىلىل٥م اًمٜمىلىل٤مس، قمىلىلغم طمىلىلد ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

يًىلىلىلتٓمع ومٌ٘مٚمٌىلىلىلف وذًمىلىلىلؽ  ُمٜمٙمىلىلىلًرا ومٚمٞمٖمىلىلىلػمه سمٞمىلىلىلده، ومىلىلىل٢من مل يًىلىلىلتٓمع ومٌٚمًىلىلىل٤مٟمف، ومىلىلىل٢من ملُمىلىلىلٜمٙمؿ 

ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ ُمثؾ  ذه اعمِم٤ميمؾ ي٘مىلع اًمٌمىلء اًمٙمثىلػم ُمٜمٝمىل٤م ذم سمٕمىلض   شأوٕمػ اإليامن

 اًمٌاد اإلؾماُمٞم٦م؛ ٕهن٤م أُمقر شم٘م٤مًمٞمد أضمٜمٌٞم٦م. 

ُمثًا: ذم سمٕمض اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾماُمٞم٦م، ٓ جيقز ًمٚمجٜمدي أن يٚمتحل، وم٤مًمٜمىل٤مس 

  ىلىلذه اعمراشمىلىل٥م اًمتىلىلل ضمىلىل٤مء ذيمر ىلىل٤م ذم احلىلىلدي٨م، أيمثىلىلر اًمٜمىلىل٤مس اًمٞمىلىلقم عمىلىل٤م يىلىلدظمٚمقن قمىلىلغم

اًمتجٜمٞمىلىلد مٚم٘مىلىلقن حلىلىل٤م ؿ، سمٕمْمىلىلٝمؿ ٓ مٚم٘مٝمىلىل٤م وإٟمىلىلام  ىلىلؿ مٚم٘مقهنىلىل٤م ُمٜمىلىلف رهمىلىلؿ أٟمٗمىلىلف، 

يّمىلٛمد ويّمىلىلؼم  وسمٕمىلٌض آظمىلر و ىلذا ىمٚمٞمىلىلؾ ضمىلًدا، وًمىلف أُمثٚمىل٦م  ٜمىلىل٤م ذم إردن وذم ؾمىلقري٤م

ز وضمىلىلؾ ومىلىلؽماه ضمٜمىلىلدًي٤م ُمٚمتحٞمًىلىل٤م ويٚم٘مىلىلك اًمٕمىلىلذاب واًمًىلىلجـ.. إمم آظمىلىلره، صمىلىلؿ يٜمٍمىلىله اهلل قمىلىل
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 سمٞمٜمام إًمقل اعم١مًمٗم٦م سمدون حلك. 

اًمٕمٚمؿ  لٞمِّ ػ سم٠من ُمَ ٚمَّ ٙمَ وم٢مًذا: اًم٘مْمٞم٦م هل٤م قماىم٦م سم٘مقة إيامن اعمٙمٚمػ، ومٝمذا اًمذي يُ 

ل، ًمٙمٜمىلف يٕمٚمىلؿ أن أُم٤مُمىلف ٞمِّىل  ذه اًمتحٞم٦م همػم اإلؾمىلاُمٞم٦م، سمىلا ؿمىلؽ أٟمىلف يًىلتٓمٞمع أن ٓ ُمَ 

ى ٓ ٟمٕمرومٝمىلىل٤م، ومىلىل٤معم١مُمـ اًم٘مىلىلقي اإليىلىلامن اًمًىلىلجـ وأُم٤مُمىلىلف اًمتٕمىلىلذي٥م، ورسمىلىلام أؿمىلىلٞم٤مء أظمىلىلر

د اعمىل١مُمٜملم سمىلذًمؽ، قَّ ٜمىل٤م قمىلز وضمىلؾ قمىَل سمر يّمؼم، صمؿ ُم٤م يٙمقن سمٕمد اًمّمؼم إٓ اًمٜمٍم، يمىلام رَ 

وٟم٤مس آظمرون ٓ يّمؼمون  ذا اًمّمؼم، ومٞمحٞمىلقا اًمٕمٚمىلؿ وىمٚمىلقهبؿ ُمٜمٙمىلرة هلىلذه اًمتحٞمىل٦م، 

و ٙمىلىلذا ومٞمجىلىل٥م أن ٟمٕمٚمىلىلؿ أن  ىلىلذا ُمٜمٙمىلىلر، وأن اًمىلىلذي يْمىلىلٓمر إمم اًم٘مٞمىلىل٤مم سمىلىلف قمىلىلغم إىمىلىلؾ 

يٜمٙمره سم٘مٚمٌف؛ ٕٟمىلف ًمىلٞمس وراء ذًمىلؽ ذرة ُمىلـ إيىلامن يمىلام  ىلق ُمٕمٚمىلقم ذم سمٕمىلض روايىل٤مت 

 إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م. 

 ُمداظمٚم٦م: جمرد آٟمتّم٤مب أُم٤مم اًمٕمٚمؿ  ذا خيؾ سم٤مًمتقطمٞمد؟ 

قُم اًمٜمَّىل٤مُس ﴿ـمًٌٕم٤م خيؾ سم٤مإلؾمام واًمنمىليٕم٦م وأداب اإلؾمىلاُمٞم٦م:  اًمِمٞمخ: ْقَم َي٘مىُل يىَل

 ِ ٤معمَ َربِّ اًْمَٕمىلىلىل
ذا اًمتٕمٔمىلىلىلٞمؿ أؿمىلىلىلٌف سمتٕمٔمىلىلىلٞمؿ إصىلىلىلٜم٤مم؛ ٕن  ىلىلىلذا اًمٕمٚمىلىلىلؿ  ىلىلىل [6]المطففاااين:﴾لمًمىِلىلىل

 قم٤ٌمرة قمـ ىمٓمٕم٦م ىمامش، ًمٙمـ  ق اًمت٘مٚمٞمد إورو  إقمٛمك ُمع إؾمػ اًمِمديد.

 .(00:28:06(/189)سلسلة اهلدى والنور )
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 دعـــــــذَ اهب

ره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م، إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗم اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل و طمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

،  وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد 

 دصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حم

ًمٕمؾ اإلظمقان احل٤م.يـ نٞمٕم٤ًم يٕمٚمٛمقن ُمـ دًٓم٦م  ذا احلدي٨م وأُمث٤مًمف مم٤م  ق 

ُمىلىلىلىلـ »، ومحىلىلىلىلدي٨م قم٤مئِمىلىلىلىل٦م : ¢صم٤مسمىلىلىلىل٧م ذم يمتىلىلىلىل٥م اًمًىلىلىلىلٜم٦م، وصىلىلىلىلحٞمح اإلؾمىلىلىلىلٜم٤مد إمم اًمٜمٌىلىلىلىلل 

ويمحدي٨م اًمٕمرسمىل٤مض سمىلـ ؾمىل٤مري٦م ريض اهلل  شأطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد

ُمققمٔم٦م وضمٚم٧م ُمٜمٝمىل٤م اًم٘مٚمىلقب، وذرومىل٧م ُمٜمٝمىل٤م  ¢وقمٔمٜم٤م رؾمقل اهلل »قمٜمف ىم٤مل: شمٕم٤ممم 

اًمٕمٞمقن، وم٘مٚمٜم٤م: يىل٤م رؾمىلقل اهلل! أوصىلٜم٤م، ىمىل٤مل: أوصىلٞمٙمؿ سمت٘مىلقى اهلل واًمًىلٛمع واًمٓم٤مقمىل٦م، 

وإن وزم قمٚمىلىلٞمٙمؿ قمٌىلىلد طمٌٌمىلىل وم٢مٟمىلىلف ُمىلىلـ يٕمىلىلش ُمىلىلٜمٙمؿ ومًىلىلػمى اظمتاومىلىل٤ًم يمثىلىلػمًا، ومٕمٚمىلىلٞمٙمؿ 

قا قمٚمٞمٝمىلىلىلىل٤م سم٤مًمٜمقاضمىلىلىلىلذ، سمًىلىلىلىلٜمتل وؾمىلىلىلىلٜم٦م اخلٚمٗمىلىلىلىل٤مء اًمراؿمىلىلىلىلديـ اعمٝمىلىلىلىلديلم ُمىلىلىلىلـ سمٕمىلىلىلىلدي، قمْمىلىلىلىل

 .شوإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر، وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م

 ىلىلذه إطم٤مديىلىل٨م شم١ميمىلىلد ُمىلىل٤م أفمٜمىلىلف أٟمٙمىلىلؿ شمٗمٝمٛمقٟمىلىلف وشمٕمت٘مدوٟمىلىلف أن آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ 

يمٚمىلىلف وىلىلال، وأقمٜمىلىلل ذم اًمىلىلديـ ٕن آسمتىلىلداع اعمىلىلذُمقم  ىلىلق ظمىلىل٤مص سم٤مًمىلىلديـ، وأُمىلىل٤م ذم 

ق ُمىلذُمقم، طمًىل٥م  ىلذا اعمحىلدث إذا يمىل٤من أُمقر اًمدٟمٞم٤م ومٛمٜمف ُم٤م  ق ممدوح، وُمٜمف ُم٤م  ىل



 بصول البدع ------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

750 

 قم٤مرض ذقم٤ًم ومٝمق ُمذُمقم، وإذا مل يٕم٤مرض ذقم٤ًم ومٝمق قمغم إىمؾ ضم٤مئز. 

وُمـ أطمًـ ُمىل٤م يٜم٘مىلؾ ذم  ىلذه اعمٜم٤مؾمىل٦ٌم يمٚمٛمىل٦م ؿمىلٞمخ اإلؾمىلام اسمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م رمحىلف اهلل 

طمٞمىلىل٨م أٟمىلىلف ووىلىلع ىم٤مقمىلىلدة ُمٝمٛمىلىل٦م ضمىلىلدًا، اؾمىلىلتٜمٌٓمٝم٤م ُمىلىلـ شمٚمىلىلؽ إطم٤مديىلىل٨م زائىلىلد اًمٜمّمىلىلقص 

صؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م، و ذه ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م، وم٘م٤مل إظمرى اًمتل شمدل قمغم أن إ

رمحف اهلل: إصؾ ذم اًمديـ  ق آُمتٜم٤مع، إٓ ًمىلٜمص، وإصىلؾ ذم اًمىلدٟمٞم٤م ااىلقاز إٓ 

ًمٜمص. و ق يٕمٜمل: يمؾ حمدث ذم اًمديـ ممٜمقع، أُمىل٤م اعمحىلدث ذم اًمىلدٟمٞم٤م ومٝمىلق ُمٌىل٤مح 

 إٓ إن قم٤مرض ٟمّم٤ًم يمام ذيمرٟم٤م.

  شوإي٤ميمؿ وحمىلدصم٤مت إُمىلقر»ف قمٚمٞمف اًمًام: صمؿ مم٤م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف  ق أن ىمقًم

ومتٙمىلىلقن وىلىلاًم٦م ، وإن يمىلىل٤من ذم فمىلىلـ يمثىلىلػم  ¢إٟمىلىلام يٕمٜمىلىلل يمىلىلؾ قمٌىلىل٤مدة طمىلىلدصم٧م سمٕمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس مًىلىلٌقهن٤م أهنىلىل٤م طمًىلىلٜم٦م، وسمحىلىلؼ ىمىلىل٤مل قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ قمٛمىلىلر سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب ريض 

اهلل قمىلىلىلٜمٝمام: يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م وإن رآ ىلىلىل٤م اًمٜمىلىلىل٤مس طمًىلىلىلٜم٦م؛ ذًمىلىلىلؽ ٕن آؾمتحًىلىلىل٤من ذم 

أن  ىلىلىلذا اعمًتحًىلىلىلـ ىمىلىلىلرن ٟمٗمًىلىلىلف ُمىلىلىلع رب اًمٕمىلىلىل٤معملم، اًمىلىلىلذي ًمىلىلىلٞمس ٕطمىلىلىلد  اًمىلىلىلديـ ُمٕمٜمىلىلىل٤مه

ؾمقاه أن ينمع إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل قمىلز وضمىلؾ، وهلىلذا ىمىل٤مل اإلُمىل٤مم اًمِمىل٤مومٕمل رمحىلف اهلل: ُمىلـ 

اؾمتحًىلىلـ وم٘مىلىلد ذع؛ ٕٟمىلىلف ٓ يىلىلدري  ىلىلذا اعمًتحًىلىلـ أن  ىلىلذا اًمىلىلذي اؾمتحًىلىلٜمف سمٕم٘مٚمىلىلف 

ـ ًمىلف أن يٕمىلرل أن وومٙمره وم٘مط ومل يًتٛمد ذًمؽ ُمـ يمت٤مب رسمف أو ُمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمىلف ُمىلـ أيىل

  ذا أُمر طمًـ.

هلذا جي٥م أن يٙمقن ُمقىمٗمٜمىل٤م نٞمٕمىل٤ًم ُمىلـ يمىلؾ حمدصمىل٦م ذم اًمىلديـ آُمتٜمىل٤مع قمٜمٝمىل٤م عمىل٤م 

 ؾمٌؼ ذيمره ُمـ أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م.

 (00:00:27/  1) اهلدى والنور / 
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 اهتخرٙس ًّ االبتداع يف اهدّٙ

٤م إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور أٟمٗمًىلٜم اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

ٚمُِٛمقنَ ﴿ ىلىلىل ًْ ُتْؿ ُُم َّٓ َوَأْٟمىلىل َـّ إِ ُىلىلىلقشُم ِف َوٓ َم
ؼَّ شُمَ٘م٤مشمىِلىل قا اهللََّ طَمىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ]   ﴾َيىلىل

 .[402 ان:عم

٤م ﴿ ٤م َزْوضَمٝمىَل َؼ ُِمٜمْٝمىَل َدٍة َوظَمٚمىَل
ـْ َٟمْٗمٍس َواطمىِل ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُٙمُؿ اًمَّ ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ َي٤م َأهير

٤مَن  ٤مَم إِنَّ اهللََّ يمىَل ٤مَءًُمقَن سمىِلِف َوإَْرطمىَل ىًَل ِذي شَم ُ٘مقا اهللََّ اًمَّىل ٤مًء َواشمَّ ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

 .[4]النسا::﴾َرىِمٞم٤ًٌمقَمَٚمٞمُْٙمْؿ 

ِديًدا ﴿ ًٓ ؾَمىلىلىل ْق قا ىَمىلىلىل قا اهللََّ َوىُمقًُمىلىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ْؿ  *َيىلىلىل ْؿ َأقْماَمًَمُٙمىلىلىل ٚمِْح ًَمُٙمىلىلىل ُيّْمىلىلىل

ْقًزا قَمٔمىِلىلٞماًم  ٤مَز وَمىلىل ْد وَمىلىل قًَمُف وَمَ٘مىلىل ِع اهللََّ َوَرؾُمىلىل
ـْ ُيٓمىِلىل ْؿ ُذُٟمىلىلقسَمُٙمْؿ َوَُمىلىل ْر ًَمُٙمىلىل

 - 30 ]األحاابا :﴾َوَيْٖمِٗمىلىل

34]. 

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد ومىلىلىلىلىل٢من 

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

وسمٕمد: ومٛمـ اعمٕمٚمىلقم قمٜمىلد يمىلؾ ُمًىلٚمؿ ُمٝمىلام يمىل٤من قمٚمٛمىلف وصم٘م٤مومتىلف أن اًمٕمٛمىلؾ اًمّمىل٤مًمح 

صىلىلؾ ٓ يٗمٞمىلىلد صىلىل٤مطمٌف ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىل٤م مل يٙمىلىلـ ُم٘مروٟمىلىل٤ًم سمىلىل٤مإليامن سمىلىل٤مهلل ورؾمىلىلقًمف، ذًمىلىلؽ  ىلىلق إ
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، وأن ¢إول ُمـ أصقل اإلؾمام: ؿمٝم٤مدة أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل 

 ىلىلىلذا اإليىلىلىلامن ٓ يٗمٞمىلىلىلد صىلىلىل٤مطمٌف ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم إذا ُمىلىلىل٤م أظمىلىلىلؾ سمىلىلىلف صىلىلىل٤مطمٌف ذم ضم٤مٟمىلىلىل٥م ُمىلىلىلـ ضمقاٟمىلىلىل٥م 

اإليىلىلىلامن وأقمٔمىلىلىلؿ  ىلىلىلذه ااقاٟمىلىلىل٥م  ىلىلىلق اإلذاك سمىلىلىل٤مهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم ٟمققمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ أٟمىلىلىلقاع 

 ¢ًمٙمىلىلىلريؿ خم٤مـمٌىلىلىل٤ًم ًمٜمىلىلىل٤م ذم ؿمىلىلىلخص ٟمٌٞمٜمىلىلىل٤م اًمنمىلىلىلك إيمىلىلىلؼم اًمىلىلىلذي طمىلىلىلدصمٜم٤م قمٜمىلىلىلف اًم٘مىلىلىلرآن ا

ـَ ﴿طمٞمٜمام ىم٤مل:  ي ـَ اخْل٤َمِهِ َـّ ُِم َـّ قَمَٛمُٚمَؽ َوًَمتَُٙمقَٟم يْم٧َم ًَمٞمَْحٌََٓم ـْ َأْذَ
 .[65]البم :﴾ًَمئِ

ُمٕمّمىلىلقم أن ي٘مىلىلع ذم رء ُمىلىلـ اًمنمىلىلك وًمىلىلذًمؽ ىمٚمٜمىلىل٤م  ¢ٓ يِمىلىلؽ ُمًىلىلٚمؿ أن اًمٜمٌىلىلل 

ـْ ﴿ؾمٛمٕمتؿ:  ف ظمٓم٤مسمف ًمف سمامضمَّ وَ طمٞمٜمام ظم٤مـمٌف وَ  ¢سم٠من اهلل قمز وضمؾ ظم٤مـم٥م أُمتف 
ًَمئِ

َـّ قَمَٛمُٚمَؽ  يْم٧َم ًَمٞمَْحٌََٓم  .[65]البم :﴾َأْذَ

ويمذًمؽ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح وًمق اىمؽمن سمف اإليامن اًمٜم٤مومع ومٝمذا اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ٓ يٜمٗمع 

ص٤مطمٌف إٓ إذا اىمؽمن سمف أُمران اصمٜم٤من، وذم  ذه اًمٜم٘مٓم٦م أريد أن أضمٕمؾ أو أن أدير  ذه 

 ذم  ذه إُمًٞم٦م اًمٓمٞم٦ٌم إن ؿم٤مء اهلل:

قا ﴿قمٚمىلامء اعمًىلٚمٛملم اٟمٓماىمىل٤ًم ُمىلـ ىمىلقل رب اًمٕمىل٤معملم:  ًم٘مد ذ ىل٥م ٤مَن َيْرضمىُل ـْ يمىَل وَمٛمىَل

ِف َأطَمًدا ْك سمِِٕم٤ٌَمَدِة َرسمِّ ِف وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ قَمَٛمًا َص٤محِل٤ًم َوٓ ُينْمِ  .[440]الكهف:﴾ًمَِ٘م٤مَء َرسمِّ

٤محِل٤ًم﴿ ًا صىَل ْؾ قَمٛمىَل ِف وَمْٚمٞمَْٕمٛمىَل ٤مَء َرسمِّىل قا ًمِ٘مىَل ٤مَن َيْرضمىُل ـْ يمىَل يريىلد ومٝمىلذا أول ذط عمىلـ  ﴾وَمَٛم

٤معمَلِمَ ﴿اًمٜمجىلىل٤مة يىلىلقم اًم٘مٞمىلىل٤مم..  َربِّ اًْمَٕمىلىل
قُم اًمٜمَّىلىل٤مُس ًمىِلىل ْقَم َيُ٘مىلىل  ىلىلق أن يٕمٛمىلىلؾ  [6]المطففااين:﴾َيىلىل

قمٛمىلىلاً صىلىل٤محل٤ًم، وىمىلىلد ضمىلىل٤مءت أيىلىل٤مت اًمٙمريٛمىلىل٦م شمىلىلؽما يمٚمىلىلام ذيمىلىلرت اإليىلىلامن ىمرٟمىلىل٧م ُمىلىلع 

اإليىلىلامن اًمٕمٛمىلىلؾ اًمّمىلىل٤مًمح، وُمىلىلـ أؿمىلىلٝمر ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء ذم ذًمىلىلؽ شمٚمىلىلؽ اًمًىلىلقرة اًمتىلىلل نٕمىلىل٧م 

٤مَن ًَمِٗمل ظُمْنٍ  *اًْمَٕمٍْمِ وَ ﴿وم٠موقم٧م و ل ؾمقرة اًمٕمٍم:  ًَ ـَ آَُمٜمىُلقا  *إِنَّ اإِلٟم ِذي َّٓ اًمَّىل إِ

ؼْمِ  ٤محِل٤َمِت َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمحْلَؼِّ َوشَمَقاَصْقا سم٤ِمًمّمَّ  .[3 - 4 ]العص :﴾َوقَمِٛمُٚمقا اًمّمَّ

 ىلدي ـم٤معمىل٤م أصىلٌح اعمًىلٚمٛمقن اخلٚمىلػ  ¢وًم٘مد يم٤من ُمـ  ىلدي أصىلح٤مب اًمٜمٌىلل 

٤من قمٚمٞمٝمىل٤م اًمّمىلح٤مسم٦م طمٞمىل٨م يمىل٤مٟمقا إذا شمٗمرىمىلقا ىمد أقمروقا قمـ  ذه اًمٕم٤مدة اًمٓمٞم٦ٌم اًمتىلل يمىل
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٤مَن  *َواًْمَٕمٍْمِ ﴿شمٗمرىمقا سمٕمد أن يذيمر سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم هبذه اًمًقرة اعم٤ٌمريم٦م:  ًَ إِنَّ اإِلٟم

ىلىلىلىل  ل ظُمْنٍ ْقا  *ًَمِٗمىلىلىلىل ْقا سمىِلىلىلىل٤محْلَؼِّ َوشَمَقاَصىلىلىلىل ٤محِل٤َمِت َوشَمَقاَصىلىلىلىل ىلىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلىلىلقا َوقَمِٛمُٚمىلىلىلىلقا اًمّمَّ ِذي ىلىلىلىل َّٓ اًمَّ إِ

ؼْمِ   .[3 - 4 ]العص :﴾سم٤ِمًمّمَّ

٥م إذًا سمٕمد أن يٕمٚمؿ اعمًٚمؿ قمٚماًم ي٘مٞمٜمٞم٤ًم ُم٤م  ق اإليىلامن اعمٜمجىلل، صمىلؿ يىل١مُمـ سمىلف ومٞمج

طم٘مىلىلىل٤ًم جيىلىلىل٥م قمٚمٞمىلىلىلف أن يٕمٚمىلىلىلؿ ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلق اًمٕمٛمىلىلىلؾ اًمّمىلىلىل٤مًمح طمتىلىلىلك يت٘مىلىلىلرب سمىلىلىلف إمم اهلل شمٌىلىلىل٤مرك 

 وشمٕم٤ممم زًمٗمك.

ِف ﴿ًم٘مىلىلىلد اؿمىلىلىلؽمط قمٚمىلىلىلامء اًمتٗمًىلىلىلػم قمٜمىلىلىلد أيىلىلىل٦م اًمًىلىلىل٤مسم٘م٦م:  ىلىلىل ٤مَء َرسمِّ قا ًمَِ٘مىلىلىل ٤مَن َيْرضُمىلىلىل ـْ يَمىلىلىل وَمَٛمىلىلىل

ًا  ْؾ قَمَٛمىلىلىل ًداوَمْٚمٞمَْٕمَٛمىلىلىل ِف َأطَمىلىلىل ىلىلىل ْك سمِِٕمٌَىلىلىل٤مَدِة َرسمِّ ىلىلىل ٤محِل٤ًم َوٓ ُينْمِ ذـمىلىلىللم اصمٜمىلىلىللم،  [440]الكهاااف:﴾ َصىلىلىل

 وقمٚمٞمٝمام ُمدار اًمٙمام أن:

أُم٤م اًمنمط إول: ومٝمق أن يٙمقن اًمٕمٛمؾ اًمذي يريد اعمًٚمؿ أن يت٘مرب سمىلف إمم اهلل 

ُمىلىلـ اًمٕمٛمىلىلؾ  ¢شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم قمىلىلغم وومىلىلؼ اًمًىلىلٜم٦م.. ُمٓم٤مسم٘مىلىل٤ًم عمىلىل٤م يمىلىل٤من قمٚمٞمىلىلف رؾمىلىلقل اهلل 

، وأن ٓ يٙمىلىلىلقن ُمٌتىلىلىلدقم٤ًم ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ذم ¢و ىلىلىلذا ُمٕمٜمىلىلىل٤مه: أن يٙمىلىلىلقن ُمتٌٕمىلىلىل٤ًم ًمٚمٜمٌىلىلىلل اًمّمىلىلىل٤مًمح، 

ؾمىلىلٜمتف ُمٝمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م ٟمٞمتىلىلف صىلىل٤محل٦ًم يٌتٖمىلىلل هبىلىل٤م وضمىلىلف اهلل، ومٚمىلىلـ يٗمٞمىلىلده  ىلىلذا اًمٕمٛمىلىلؾ وًمىلىلق يمىلىل٤من 

 .¢ُم٘مؽمٟم٤ًم سم٤مًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م ُم٤م دام أٟمف ظم٤مًمػ ذم قمٛمٚمف ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف 

ط ًمٞمٙمىلىلىلقن وإدًمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل اؾمىلىلىلتٜمد واقمتٛمىلىلىلد قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م اًمٕمٚمىلىلىلامء ذم ووىلىلىلٕمٝمؿ هلىلىلىلذا اًمنمىلىلىل

اًمٕمٛمىلىلؾ صىلىل٤محل٤ًم و ىلىلق اًمنمىلىلط إول إدًمىلىل٦م اًمداًمىلىل٦م قمىلىلغم ذًمىلىلؽ يمثىلىلػمة ويمثىلىلػمة ضمىلىلدًا، ُمىلىلـ 

أؿمىلىلٝمر ٤م ُمىلىل٤م ؾمىلىلٛمٕمتؿ آٟمٗمىلىل٤ًم ذم ظمٓمٌتىلىلل هلىلىلذه ااٚمًىلىل٦م و ىلىلذه اخلٓمٌىلىل٦م أيْمىلىل٤ًم ُمىلىلـ إُمىلىلقر 

اًمتل أظمؾ هب٤م.. ٓ أقمٜمل اعمًٚمٛملم يمٚمٝمؿ وقم٤مُمتٝمؿ وإٟمام أقمٜمل سمىلف ظم٤مصىل٦م اعمًىلٚمٛملم 

و حمىلىل٤م.ة أو شمقضمٞمٝمىلىل٤ًم ؾمىلىلقاء يمىلىل٤من ذًمىلىلؽ  ٙمىلىلذا ومىلىل٢مٟمٙمؿ ٓ شمٙمىلىل٤مدون شمًىلىلٛمٕمقن درؾمىلىل٤ًم أ

ُم٤ٌمذة أو سم٤مإلذاقم٦م أو سم٠مي وؾمٞمٚم٦م أظمرى.. ٓ شمٙم٤مدون شمًٛمٕمقن أطمدًا يٗمتىلتح ظمٓمٌتىلف 

 أو درؾمف أو سمحثف سمام ؾمٛمٕمتؿ آٟمٗم٤ًم:
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إن احلٛمىلىلىلد هلل ٟمحٛمىلىلىلده وٟمًىلىلىلتٞمٕمٜمف وٟمًىلىلىلتٖمٗمره إمم آظمىلىلىلر ذًمىلىلىلؽ، وومٞمىلىلىلف ي٘مىلىلىلقل اًمرؾمىلىلىلقل 

يمىلىلىلؾ حمدصمىلىلىل٦م سمدقمىلىلىل٦م ويمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وذ إُمىلىلىلقر حمىلىلىلدصم٤مهت٤م، و»قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

 ىلىلذه اخلٓمٌىلىل٦م جيىلىل٥م أن هنىلىلتؿ هبىلىل٤م ٟمحىلىلـ اًمىلىلذيـ ٟمىلىلزقمؿ   شوىلىلاًم٦م، ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

أٟمٜمىلىل٤م ٟمريىلىلد أن ٟمٙمىلىلقن  ىلىلداة ًمٚمٜمىلىل٤مس ٟمىلىلدقمق ؿ إمم اشمٌىلىل٤مع اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م، وإمم اًمٕمٛمىلىلؾ 

 اًمّم٤مًمح صمؿ ٟمحـ ٟمٌدأ ومٜمخ٤مًمػ  ذه اًمًٜم٦م ذم أول دروؾمٜم٤م.

ٌىلىل٦م وشمًىلىلٛمك سمخٓمٌىلىل٦م احل٤مضمىلىل٦م، خيٓمىلىل٥م ذم اًمّمىلىلح٤مسم٦م  ىلىلذه اخلٓم ¢ًم٘مىلىلد يمىلىل٤من اًمٜمٌىلىلل 

وىمد يًتٕمٛمٚمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم قم٘مد اًمزواج، و ل حمٚمٝم٤م ذم يمؾ ظمٓم٦ٌم وذم يمؾ 

درس يرضمىلىلىلىلقا اعمىلىلىلىلدرس أن يّمىلىلىلىلؾ ذم درؾمىلىلىلىلف إمم طم٤مضمتىلىلىلىلف اًمتىلىلىلىلل يٌتٖمٞمٝمىلىلىلىل٤م أٓ و ىلىلىلىلل أن 

يمىلىلىل٤من يٗمتىلىلتح ظمٓمٌىلىلىلف يمٚمٝمىلىل٤م ودروؾمىلىلىلف  ¢يٜمتٗمىلىلع احلىلىل٤م.ون سمىلىلىلام يًىلىلٛمٕمقن ُمٜمىلىلىلف، ومىلىل٤مًمٜمٌل 

اًمٕمٚمامء سمخٓمٌىل٦م احل٤مضمىل٦م ويمىل٤من يٙمىلرر  ىلذا اًمٙمىلام يمٚمٝم٤م هبذه اخلٓم٦ٌم اًمتل شمٕمرل قمٜمد 

 ذم  ذه اخلٓم٦ٌم ًمؽمؾمخ ذم أذ ٤من اًمّمح٤مسم٦م و ؿ سم٤مًمت٤مزم يٜم٘مٚمقن إمم ُمـ سمٕمد ؿ.

ومىلىلىل٢من ظمىلىلىلػم اهلىلىلىلدي »وذم روايىلىلىل٦م:   ش¢حمٛمىلىلىلد  أُمىلىلىل٤م سمٕمىلىلىلد: ومىلىلىل٢من ظمىلىلىلػم اهلىلىلىلدى  ىلىلىلدي »

وذ إُمىلىلىلر حمىلىلىلدصم٤مهت٤م، ويمىلىلىلؾ حمدصمىلىلىل٦م سمدقمىلىلىل٦م، ويمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م،  ¢ ىلىلىلدي حمٛمىلىلىلد 

يٙمىلىلرر  ىلىلذه  ¢٘مىلىلقن: إٟمىلىلام يمىلىل٤من اًمٜمٌىلىلل ٘مِّ حَ ي٘مىلىلقل اًمٕمٚمىلىلامء اعمُ   شرويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤م

يمؾ سمدقم٦م »اخلٓم٦ٌم سمٙمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم شمرؾمٞمخ٤ًم هلذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ذم أذ ٤من اًم٤ًمُمٕملم: 

 .شواًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر

ُمـ إدًم٦م اًمٙمثػمة اًمتل شم١ميد أن يٙمقن اًمٕمٛمىلؾ اًمّمىل٤مًمح قمىلغم ُمىل٤م يمىل٤من قمٚمٞمىلف رؾمىلقل 

سمىلىلىللم اًمِمىلىلىلٞمخلم سمىلىلىللم اًمٌخىلىلىل٤مري وُمًىلىلىلٚمؿ، أُمىلىلىل٤م احلىلىلىلدي٨م  : احلىلىلىلدي٨م اعمتٗمىلىلىلؼ قمٚمٞمىلىلىلف¢اهلل 

إول طمىلىلدي٨م ظمٓمٌىلىل٦م احل٤مضمىلىل٦م ومٝمىلىلق ذم صىلىلحٞمح ُمًىلىلٚمؿ، أُمىلىل٤م طمىلىلديثٜم٤م اًمتىلىل٤مزم وم٘مىلىلد اشمٗمىلىلؼ 

اًمٌخىلىلىل٤مري ُمىلىلىلع ُمًىلىلىلٚمؿ ذم روايىلىلىلتٝمام إيىلىلىل٤مه ُمىلىلىلـ طمىلىلىلدي٨م اًمًىلىلىلٞمدة قم٤مئِمىلىلىل٦م ريض اهلل شمٕمىلىلىل٤ممم 

ذم   شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»: ¢قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهلل 
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احلىلىلىلدي٨م سمٞمىلىلىل٤من مت٤مضمىلىلىلف يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلذيـ شمٚمتىلىلىلٌس قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمديٜمٞمىلىلىل٦م   ىلىلىلذا

سم٤مًمٌدقم٦م اًمدٟمٞمقيىل٦م، و ىلذه ٟم٘مٓمىل٦م جيىل٥م أن ٟمٙمىلقن قمىلغم سمٞمٜمىل٦م ُمٜمٝمىل٤م طمتىلك ٓ خيىلتٚمط قمٚمٞمٜمىل٤م 

احلىلىلىلؼ سم٤مًم٤ٌمـمىلىلىلؾ؛ ذًمىلىلىلؽ أن اإلؾمىلىلىلام إٟمىلىلىلام ضمىلىلىل٤مء ًمٞمٙمٛمىلىلىلؾ اًمٕمٌىلىلىل٤مدات.. ًمٞمٝمٞمىلىلىل  اعمًىلىلىلٚمٛملم 

هلىلؿ  ىلذه إقمىلامل اًمّمىل٤محل٦م  ًمٞمٙمقٟمقا ؾمٕمداء ذم اًمدٟمٞم٤م وإظمرى؛ وذًمىلؽ سمىل٠من ينمىلع

اًمتىلىلل شم٘مىلىلرهبؿ إمم اهلل زًمٗمىلىلك، ومل يىلىل٠مت إلصىلىلاح إُمىلىلقر اًمدٟمٞمقيىلىل٦م اًمتىلىلل  ىلىلؿ يّمىلىلٚمقن 

إًمٞمٝمىلىلىل٤م سم٤مضمتٝمىلىلىل٤مد ؿ وسم٤مسمتٙمىلىلىل٤مراهتؿ وسم٤مظمؽماقمىلىلىل٤مهتؿ يمىلىلىلام شمىلىلىلرون أن اًمٙمٗمىلىلىل٤مر ىمىلىلىلد ؾمىلىلىلٌ٘مقا 

اعمًىلىلىلىلٚمٛملم أؿمىلىلىلىلقاـم٤ًم يمثىلىلىلىلػمة ذم آظمؽماقمىلىلىلىل٤مت وآسمتٙمىلىلىلىل٤مرات اعمتٕمٚم٘مىلىلىلىل٦م سمتًىلىلىلىلٝمٞمؾ أُمىلىلىلىلقر 

ر اعمتٕمٚم٘مىلىلىلىل٦م سمىلىلىلىل٤مُٕمقر اًمدٟمٞمقيىلىلىلىل٦م ًمىلىلىلىلٞمس هلىلىلىلىل٤م قماىمىلىلىلىل٦م ُمٓمٚم٘مىلىلىلىل٤ًم سم٤مًمٌدقمىلىلىلىل٦م اًمىلىلىلىلدٟمٞم٤م،  ىلىلىلىلذه إُمىلىلىلىلق

 اعمذُمقُم٦م ذقم٤ًم.

 ىلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلىلدي٨م اًمثىلىلىلىلىل٤مين يقوىلىلىلىلىلح ًمٜمىلىلىلىلىل٤م احلىلىلىلىلىلدي٨م إول طمٞمىلىلىلىلىلٜمام ىمىلىلىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلىلاة 

ُمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ُمٜمىلىلف »أي: ُمىلىلـ أطمىلىلدث ذم ديٜمٜمىلىل٤م  ىلىلذا   شُمىلىلـ أطمىلىلدث ذم أُمرٟمىلىل٤م  ىلىلذا»واًمًىلىلام: 

أطمىلد ُمىلـ اًمٜمىل٤مس يمىلام وًمىلذًمؽ ومىلا يٜمٌٖمىلل أن يِمىلٙمؾ قمىلغم   ش–قمىلغم صىل٤مطمٌف  -ومٝمق رد 

ؾمىلىلىلٛمٕمٜم٤م ذًمىلىلىلؽ يمثىلىلىلػم ويمثىلىلىلػم ضمىلىلىلدًا طمٞمىلىلىلٜمام ٟمحىلىلىلض اعمًىلىلىلٚمٛملم نٞمٕمىلىلىل٤ًم إمم أن يٕمىلىلىلقدوا ذم 

وٟمحذر ؿ اشم٤ٌمقم٤ًم ُمٜمىل٤م ًمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام ُمىلـ يمىلؾ  ¢قم٤ٌمداهتؿ إمم ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٝمؿ 

وإيىلىل٤ميمؿ وحمىلىلدصم٤مت إُمىلىلقر، ومىلىل٢من يمىلىلؾ حمدصمىلىل٦م سمدقمىلىل٦م »حمدصمىلىل٦م ذم اًمىلىلديـ يمىلىلام ؾمىلىلٛمٕمتؿ: 

 . شاًمٜم٤مرويمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم 

 ىلىلذا احلىلىلدي٨م اًمثىلىل٤مين إذًا يقوىلىلح أن اًمٌدقمىلىل٦م اًمْمىلىلاًم٦م ُمىلىل٤م يمىلىل٤من هلىلىل٤م قماىمىلىل٦م سم٤مًمٕمٌىلىل٤مدة 

 .شُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»أي: ذم ديٜمٜم٤م  ذا،   شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا»وسم٤مًمديـ 

وُٕمىلىلر ُمىلىل٤م ٟمحىلىلـ ٟمٜمتٛمىلىلل إمم اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح؛ ذًمىلىلؽ.. ًمٕمىلىلكم ذم ااٚمًىلىل٦م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م 

ًمذيـ شمٚم٘مقا اًم٘مرآن وطمدي٨م اًمرؾمقل شمٕمرو٧م هلذا اا٤مٟم٥م أن اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح  ؿ ا

قمٚمٞمف اًمًام ُمـ ومٛمف همْم٤ًم ـمري٤ًم، صمؿ شمٚم٘مقه ُمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ُمٓمٌ٘مىل٤ًم 
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قمٛمٚمٞم٤ًم، ومٝمؿ اًمذيـ ومٝمٛمقه ومٝمىلاًم صىلحٞمح٤ًم سم٤مًمتىل٤مزم وضمىل٥م قمٚمٞمٜمىل٤م أن ٟمٗمٝمىلؿ أُمىلر ديٜمٜمىل٤م ُمىلـ 

 يمت٤مب رسمٜم٤م وُمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م، وشمٓمٌٞمؼ قمٚمامء اًمًٚمػ ذم  ذه اًمًٜم٦م.

: ضمىل٤مء قمىلـ قمٌىلد اهلل سمىلـ شيمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م» ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام:  ٜم٤م ٟمحـ ٟم٘مىلقل ذم

يمؾ »قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمٝمام ىمقًمف اًمذي يٕمتؼم ُمٗمنًا هلذا اًمٕمٛمقم: 

ىمىلىل٤مل اسمىلىلـ قمٛمىلىلر ُمٗمنىلىلًا وُمقوىلىلح٤ًم وُمٌٞمٜمىلىل٤ًم: وإن رآ ىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس طمًىلىلٜم٦م، يمىلىلؾ  شسمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م

ًىل٠مًم٦م ـم٤معمىل٤م ؾمىلٛمٕمٜم٤م ٤م سمدقم٦م واًم٦م وإن رآ ٤م اًمٜم٤مس طمًٜم٦م، و ذا يٚمٗمىل٧م ٟمٔمرٟمىل٤م إمم ُم

 .¢اٟمحرل اًم٘م٤مئٚمقن هب٤م قمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٜم٤م 

وًمٕمكم أشمٕمرض إمم  ذا ومٞمام سمٕمد وىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل، وم٢مين أريد أن أذيمريمؿ سمتتٛم٦م 

يمىلؾ سمدقمىل٦م »ًمٌٕمض  ذه اًمٜمّمقص اًمتل شم١ميمد ًمٙمؿ  ىلذه اًم٘م٤مقمىلدة اًمٕمٔمٞمٛمىل٦م ضمىلدًا ضمىلدًا، 

٘مقًمىلىلف: وإن رآ ىلىل٤م وسمخ٤مصىلىل٦م سمٕمىلىلد شمٗمًىلىلػم اسمىلىلـ قمٛمىلىلر هلىلىل٤م سم شوىلىلاًم٦م ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

 اًمٜم٤مس طمًٜم٦م.

أفمىلىلىلـ أن اًمٙمثىلىلىلػميـ ُمىلىلىلٜمٙمؿ ىمىلىلىلرأ أو ؾمىلىلىلٛمع طمىلىلىلدي٨م اًمٕمرسمىلىلىل٤مض سمىلىلىلـ ؾمىلىلىل٤مري٦م ريض اهلل 

ُمققمٔم٦م وضمٚم٧م ُمٜمٝمىل٤م اًم٘مٚمىلقب وذرومىل٧م ُمٜمٝمىل٤م  ¢وقمٔمٜم٤م رؾمقل اهلل »شمٕم٤ممم قمٜمف، ىم٤مل: 

اًمٕمٞمىلىلقن، وم٘مٚمٜمىلىل٤م: يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! أوصىلىلٜم٤م، ىمىلىل٤مل: أوصىلىلٞمٙمؿ سمت٘مىلىلقى اهلل واًمًىلىلٛمع واًمٓم٤مقمىلىل٦م 

وإٟمىلىلف ُمىلىلـ يٕمىلىلش ُمىلىلٜمٙمؿ ومًىلىلػمى اظمتاومىلىل٤ًم يمثىلىلػمًا ومٕمٚمىلىلٞمٙمؿ  وإن وزم قمٚمىلىلٞمٙمؿ قمٌىلىلد طمٌٌمىلىل،

سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمىلـ سمٕمىلدي قمْمىلقا قمٚمٞمٝمىل٤م سم٤مًمٜمقاضمىلذ وإيىل٤ميمؿ 

 ٜمىلىل٤م ٓ شمقضمىلىلد زيىلىل٤مدة  شوحمىلىلدصم٤مت إُمىلىلقر، ومىلىل٢من يمىلىلؾ حمدصمىلىل٦م سمدقمىلىل٦م ويمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م

 وإٟمام  ل ذم احلدي٨م إول طمدي٨م ظمٓم٦ٌم احل٤مضم٦م. شويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر»ويمؾ: 

اًمِمىلىلىلىل٤م د ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م: أٟمىلىلىلىلف يٗمٞمىلىلىلىلدٟم٤م وم٤مئىلىلىلىلدة ضمديىلىلىلىلدة مل شمىلىلىلىلذيمر ذم إطم٤مديىلىلىلىل٨م 

اًمًىلىل٤مسم٘م٦م، و ٙمىلىلذا جيىلىل٥م قمىلىلغم يمىلىلؾ سم٤مطمىلىل٨م وم٘مٞمىلىلف يريىلىلد أن يتٗم٘مىلىلف ذم اًمًىلىلٜم٦م أن يٚمىلىلؿ وأن 

جيٛمىلىلع يمىلىلؾ إطم٤مديىلىل٨م اًمىلىلقاردة ذم اعمقوىلىلقع اًمقاطمىلىلد طمتىلىلك خيىلىلرج ُمىلىلـ  ىلىلذا ااٛمىلىلع 
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وإٟمىلف »ًا ًمٜمىل٤م سم٘مقًمىلف: سم٘مْمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م ٓ ٟم٘مص ومٞمٝم٤م،  ٜم٤م ي٘مىلقل اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام خمىلؼم

واًمقاىمع أٟمف ُم٤م ؾمىل٠مل؛ ٕن اهلل ؾم٠مل يم٠من ؾم٤مئؾ  شُمـ يٕمش ُمٜمٙمؿ ومًػمى اظمتاوم٤ًم يمثػماً 

ل: يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! ٠مأن جيٞمىلىل٥م ىمٌىلىلؾ أن يًىلىل٠مل.. يمىلىل٠من ؾمىلىل٤مئاً ؾمىلىل ¢قمىلىلز وضمىلىلؾ يٚمٝمىلىلؿ ٟمٌٞمىلىلف 

وإٟمىلىلف ُمىلىلـ يٕمىلىلش ُمىلىلٜمٙمؿ »إذا ٟمحىلىلـ رأيٜمىلىل٤م  ىلىلذا اخلىلىلال اًمىلىلذي أٟمىلىل٧م َّتؼمٟمىلىل٤م سمىلىلف سم٘مقًمىلىلؽ: 

ومىلىلىلامذا ٟمٗمٕمىلىلىلؾ يىلىلىل٤م رؾمىلىلىلقل اهلل إذا رأيٜمىلىلىل٤م  ىلىلىلذا آظمىلىلىلتال اًمٙمثىلىلىلػم  شاً ومًىلىلىلػمى اظمتاومىلىلىل٤ًم يمثىلىلىلػم

ومٕمٚمىلٞمٙمؿ »ومامذا ٟمٗمٕمؾ؟ وم٠مضم٤مهبؿ قمٚمٞمف اًمّمىلاة واًمًىلام دون أن يًىل٠مًمقه يمىلام ذيمرٟمىل٤م.. 

 إمم آظمر احلدي٨م. شسمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمـ سمٕمدي

قء إمم إذًا: اعمخٚمص ُمـ أي ومرىم٦م، وُمـ أي ظمال ي٘مع سملم اعمًىلٚمٛملم  ىلق اًمٚمجىل

ؾمىلىلىلٌٞمؾ اعمىلىلىل١مُمٜملم إوًمىلىلىللم، طمٞمىلىلىل٨م ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام سمٚمًىلىلىل٤من قمىلىلىلر  ُمٌىلىلىللم: ومىلىلىل٢مذا رأيىلىلىلتؿ 

اخلىلىلىلىلال ومٕمٚمىلىلىلىلٞمٙمؿ سمًىلىلىلىلٜمتل وؾمىلىلىلىلٜم٦م اخلٚمٗمىلىلىلىل٤مء اًمراؿمىلىلىلىلديـ اعمٝمىلىلىلىلديلم ُمىلىلىلىلـ سمٕمىلىلىلىلدي، ومٝمىلىلىلىلؾ 

اعمًٚمٛمقن اًمٞمقم إذا ُم٤م وىمٕمقا ذم ُم٠ًمًم٦م ظماومٞم٦م رضمٕمقا ومٞمٝم٤م إمم آئتامر سم٠مُمره قمٚمٞمف 

وذم اًمًىلٜم٦م ومىل٢مذا رأيىلتؿ ظماومىل٤ًم ومٕمٚمىلٞمٙمؿ سمًىلٜمتل اًمًام  ذا وهمػمه مم٤م ضمىل٤مء ذم اًم٘مىلرآن 

 وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمـ سمٕمدي.

ااقاب ُمع إؾمػ: ىمؾ ُمىلـ يٗمٕمىلؾ ذًمىلؽ ُمىلـ اعمًىلٚمٛملم، و ىلؿ اًمىلذيـ مرصىلقن 

أؿمد احلرص قمغم أُمريـ اصمٜملم ٓ اٟمٗمّم٤مم وٓ اٟمٗمّم٤مل سمٞمٜمٝمام، أٓ و ق ُمٕمروم٦م اًمًٜم٦م 

ص يمىلؾ احلىلرص قمىلغم شمٓمٌٞم٘مٝمىل٤م صم٤مٟمٞمىل٤ًم ذم أوًٓ، صمىلؿ احلىلر ¢اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمىلقل 

 أٟمٗمًٝمؿ، صمؿ ومٞمٛمـ يٚمقذ هبؿ، صمؿ ومٞمٛمـ يٕمٞمِمقن طمقًمف و ٙمذا.

ذم ذُم٤ًم قم٤مُم٤ًم يمؾ سمدقم٦م ذم اًمىلديـ،  ¢أن ٟمحـ ذم ُم٠ًمًم٦م واطمدة و ل أن اًمٜمٌل 

ومٝمىلىلؾ اعمًىلىلٚمٛمقن وىمٗمىلىلقا قمٜمىلىلد  ىلىلذا اًمىلىلذم اًمٕمىلىل٤مم ًمٙمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م ذم اًمٕمٌىلىل٤مدة ذم اإلؾمىلىلام أم 

ا؛ ٕٟمٜمل أقمت٘مد أن ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ُمـ ـماب اًمٕمٚمؿ، سمؾ اظمتٚمٗمقا؟ اًمقاىمع أهنؿ اظمتٚمٗمق

وُمـ يم٤من ؾم٤مُمٕم٤ًم ًمٚمٕمٚمؿ ائتامرًا ُمٜمف سم٤مٕصمر اًمقارد قمىلـ ُمٕمىل٤مذ سمىلـ ضمٌىلؾ ريض اهلل شمٕمىل٤ممم 
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 قمٜمف طملم ىم٤مل: يمـ قم٤معم٤ًم أو ُمتٕمٚماًم أو ُمًتٛمٕم٤ًم وٓ شمٙمـ اًمراسمٕم٦م ومتٝمٚمؽ.

قن ذم ٟمٙمىلؿ ُمىلـ ـمىلاب اًمٕمٚمىلؿ، أو قمىلغم إىمىلؾ ُمىلـ اًمىلذيـ جيٚمًىلأوما سمد أٟمٙمؿ إُمىل٤م 

رآه جمىلىلىل٤مًمس اًمٕمٚمىلىلىلؿ أٟمٙمىلىلىلؿ ؾمىلىلىلٛمٕمتؿ يقُمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىل٤م ُم٘مقًمىلىلىل٦م شم٘مىلىلىل٤مل ذم ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم: ُمىلىلىل٤م 

ٝمىلىلىلق طمًىلىلىلـ، ويْمىلىلىل٤مل إمم ذًمىلىلىلؽ أن سمٕمْمىلىلىلٝمؿ ي٘مىلىلىلقل: ٓ يىلىلىل٤م أظمىلىلىلل! اعمًىلىلىلٚمٛمقن طمًىلىلىلـ وم

 ٜمىلىل٤مك ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ومٙمٞمىلىلػ أٟمىلىل٧م شم٘مىلىلقل: يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م،  ىلىلذه اًمٜم٘مٓمىلىل٦م 

٦م اًمتىلل ٟمحىلـ ذم صىلدد سمٞم٤مهنىل٤م جي٥م أن يٙمقن اعمًٚمؿ اًمذي يريىلد ومٕمىلاً أن يىل٠ممر سم٤مٔيىل

٤محِل٤ًم﴿ ًا َصىلىلىلىل ْؾ قَمَٛمىلىلىلىل ِف وَمْٚمٞمَْٕمَٛمىلىلىلىل ىلىلىلىل ٤مَء َرسمِّ قا ًمَِ٘مىلىلىلىل ٤مَن َيْرضُمىلىلىلىل ـْ يَمىلىلىلىل ومىلىلىلىل٢من اًمٌدقمىلىلىلىل٦م  [440]الكهااااف:﴾وَمَٛمىلىلىلىل

اًمدظمٞمٚم٦م ذم اإلؾمام ًمٞم٧ًم ُمـ اإلؾمام ذم رء، وسمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ًمىلٞمس ُمىلـ اًمٕمٛمىلؾ 

اهلل اًمّمىلىل٤مًمح ذم رء، ومىلىل٢مذا اإلٟمًىلىل٤من اعمًىلىلٚمؿ شم٘مىلىلرب إمم اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ سمىلىلام مل ينمىلىلقمف 

قمىلىلىلغم ًمًىلىلىل٤من رؾمىلىلىلقل اهلل ومىلىلىلذًمؽ يٙمىلىلىلقن قمٛمىلىلىلاً همىلىلىلػم صىلىلىل٤مًمح وسم٤مًمتىلىلىل٤مزم يٙمىلىلىلقن قمٛمىلىلىلاً همىلىلىلػم 

 ُمرضمق اًمٜمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمف.

ومٝمٜمىلىلىلىلىل٤م ؿمىلىلىلىلىلٌٝمت٤من شمىلىلىلىلىلذيمران هبىلىلىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىلىلىل٦ٌم: إومم ذيمرهتىلىلىلىلىل٤م ُمىلىلىلىلىلع إظمىلىلىلىلىلرى، ُمىلىلىلىلىل٤م رآه 

اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلق طمًىلىلـ، ومىلىلام يٙمىلىل٤مد اًمٕمىلىل٤ممل اًمٌّمىلىلػم ذم ديٜمىلىلف يٜمٙمىلىلر أُمىلىلرًا يٕمٚمىلىلؿ أن 

ـ اإلؾمىلىلام ذم رء إٓ ضمقسمىلىلف سم٘مقًمىلىلف: يىلىل٤م أظمىلىلل! اعمًىلىلٚمٛمقن  ٙمىلىلذا  ىلىلذا إُمىلىلر ًمىلىلٞمس ُمىلىل

وىمىلىلد  شُمىلىل٤م رآه اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلق قمٜمىلىلد اهلل طمًىلىلـ»: ¢يٗمٕمٚمىلىلقن، وىمىلىل٤مل رؾمىلىلقل اهلل 

مىلىلت٩م سمٕمْمىلىلٝمؿ سمحىلىلدي٨م آظمىلىلر، واحلىلىلدي٨م إول ٓ يّمىلىلح طمتىلىلك ٓ يٗمىلىلقشمٜمل وٕقمىلىلقد 

٦م إًمٞمف، أُم٤م احلىلدي٨م أظمىلر ومٝمىلق صىلحٞمح وًمٙمىلـ ٓ يّمىلح آؾمىلتدٓل سمىلف قمىلغم ُمٕم٤مروىل

ُمىلىلـ أطمىلىلدث ذم »..  شيمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م»ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ذم إطم٤مديىلىل٨م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م: 

 وطمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م وهمػم ذًمؽ. شأُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد

ُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م » ذا احلدي٨م اًمث٤مين  ق ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام: 

يىلٜم٘مص ُمىلـ أضمىلىلقر ؿ طمًىلٜم٦م ومٚمىلف أضمر ىل٤م وأضمىلر ُمىلـ قمٛمىلىلؾ هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م دون أن 
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رء، وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦ًم ومٕمٚمٞمىلىلف وزر ىلىل٤م ووزر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م إمم يىلىلقم 

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أوزار ؿ رء

 ذا طمدي٨م صحٞمح أُم٤م احلدي٨م إول ومٝمىلق همىلػم صىلحٞمح، وُمىلع ذًمىلؽ ومٚمٙمىلؾ ُمىلـ 

ة احلديثلم ُمٕمٜمًك همػم اعمٕمٜمك اًمذي يريمـ إًمٞمف اًمذيـ ييسمقن هبذا اعمٕمٜمىلك.. اًم٘م٤مقمىلد

 ااق ري٦م اًمتل يم٤من اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام يذيمر هب٤م أصح٤مسمف سملم يدي يمؾ ظمٓم٦ٌم.

ٟمٌحىل٨م أن   شُمىل٤م رآه اعمًىلٚمٛمقن طمًىلٜم٤ًم ومٝمىلق قمٜمىلد اهلل طمًىلـ»أُم٤م احلىلدي٨م إول: 

ذم احلدي٨م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م احلديثٞم٦م صمؿ ٟمثٜمل قمٚمٞمف ًمٚمٙمىلام ذم اًمٜم٤مطمٞمىل٦م اًمٗم٘مٝمٞمىل٦م ُمٜمىلف، أُمىل٤م 

م أمحىلىلىلد ذم ُمًىلىلىلٜمده ُمىلىلىلـ ـمريىلىلىلؼ أ  داود اًمٜم٤مطمٞمىلىلىل٦م احلديثٞمىلىلىل٦م وم٤محلىلىلىلدي٨م أظمرضمىلىلىلف اإلُمىلىلىل٤م

اًمٓمٞم٤مًمزىلىلىل و ىلىلىلذا أيْمىلىلىل٤ًم ذم ُمًىلىلىلٜمده يما ىلىلىل٤م سم٢مؾمىلىلىلٜم٤مد طمًىلىلىلـ قمىلىلىلـ قمٌىلىلىلد اهلل سمىلىلىلـ ُمًىلىلىلٕمقد 

، ذم  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م اًمىلىلىلىلذي ¢ريض اهلل قمٜمىلىلىلىلف ىمىلىلىلىل٤مل  ىلىلىلىلق، ومل ي٘مىلىلىلىلؾ: ىمىلىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

إن »ؾمىلىلٛمٕمتؿ ُمّمىلىلدره ُمىلىلـ ُمًىلىلٜمدي أ  داود اًمٓمٞم٤مًمزىلىل وأمحىلىلد سمىلىلـ طمٜمٌىلىلؾ اًمِمىلىلٞم٤ٌمين.. 

حمٛمدًا رؾمقًٓ وضمٕمؾ ًمىلف وزراء وأٟمّمىل٤مر ومىلام رآه اعمًىلٚمٛمقن  اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم سمٕم٨م

أفمىلـ ُمىلـ يمىل٤من ُمىلٜمٙمؿ يٕمٚمىلؿ ؿمىلٞمئ٤ًم ُمىلـ اًمٚمٖمىل٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م وآداهبىل٤م  شطمًٜم٤ًم ومٝمق قمٜمد اهلل طمًـ

 ؾمٞمٗمٝمؿ ُم٤م أىمقًمف سمنقم٦م واوح٦م.

أل.. ومام رآه اعمًٚمٛمقن: أل  ٜم٤م ذم اصٓماح اًمٕمٚمامء إُمىل٤م أن يٙمىلقن  ىلذا احلىلرل 

ًىلىلىلٚمٛملم ذم يمىلىلىلؾ اًمٕمّمىلىلىلقر وذم يمىلىلىلؾ اًمىلىلىلد قر، ًماؾمىلىلىلتٖمراق واًمِمىلىلىلٛمقل ومٞمِمىلىلىلٛمؾ يمىلىلىلؾ اعم

وإُم٤م أن يٙمقن  ذا احلرل  ٜم٤م أل اًمتٕمريػ ُم٤م يًٛمك قمٜمد ؿ سم٠مل اًمٕمٝمد، و ذا يٗمٞمد 

اًمتخّمىلىلىلىلىلٞمص اًمٕمٛمىلىلىلىلىلقم أو اًمِمىلىلىلىلىلٛمقل، و ىلىلىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلىلىلك اًمثىلىلىلىلىل٤مين  ىلىلىلىلىلق اعم٘مّمىلىلىلىلىلقد ذم  ىلىلىلىلىلذا 

٤مق اًمىلىلىلذي سمٕمىلىلىلده ضمىلىلىل٤مء  ىلىلىلذا ٞماحلىلىلىلدي٨م اعمقىمىلىلىلقل قمىلىلىلغم اسمىلىلىلـ ُمًىلىلىلٕمقد، عمىلىلىل٤مذا؟ ٕن اًمًىلىلىل

أصىلح٤مب اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام؛ ٕٟمىلف ذيمىلر أن اهلل قمىلز وضمىلؾ اًمًٞم٤مق  ق يتحدث قمـ 

إذًا:  ىلىلىلىلىلىل١مٓء اًمىلىلىلىلىلىلقزراء   شضمٕمىلىلىلىلىلىلؾ ًمىلىلىلىلىلىلف وزراء وأٟمّمىلىلىلىلىلىل٤مراً »سمٕمىلىلىلىلىلىل٨م حمٛمىلىلىلىلىلىلدًا رؾمىلىلىلىلىلىلقًٓ، ىمىلىلىلىلىلىل٤مل: 
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ومىلىلىلىلىلام رآه اعمًىلىلىلىلىلٚمٛمقن طمًىلىلىلىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلىلىلىلق قمٜمىلىلىلىلىلد اهلل »وإٟمّمىلىلىلىلىل٤مر  ىلىلىلىلىلؿ اعم٘مّمىلىلىلىلىلقدون ذم ىمقًمىلىلىلىلىلف: 

 .شطمًـ

ٌىلىلل وسمخ٤مصىلىل٦م أٟمىلىلف ذيمىلىلر  ىلىلذا احلىلىلدي٨م اعمقىمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم اظمتٞمىلىل٤مر أصىلىلح٤مب اًمٜم

ومام رآه اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤ًم ومٝمق »، ىم٤مل: ¢أسم٤م سمٙمر اًمّمديؼ ظمٚمٞمٗم٦ًم سمٕمد رؾمقل اهلل  ¢

 ¢أي: ُم٤م دام أن اعمًٚمٛملم اظمت٤مروا أسم٤م سمٙمر ظمٚمٞمٗم٦م سمٕمد رؾمىلقل اهلل   شقمٜمد اهلل طمًـ

 ورأوه أُمرًا طمًٜم٤ًم سمؾ واضم٤ًٌم ومٝمق قمٜمد اهلل طمًـ.

ع ُمىلىل٤م رآه وطمٞمٜمئىلىلٍذ يٙمىلىلقن احلىلىلدي٨م  ىلىلذا اعمقىمىلىلقل ًمىلىلٞمس ًمىلىلف قماىمىلىل٦م ُمٓمٚم٘مىلىل٤ًم سمٛمقوىلىلق

ن٤مقمىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلـ اعمًىلىلىلىلٚمٛملم ذم قمٍمىلىلىلىل ُمىلىلىلىلـ اًمٕمّمىلىلىلىلقر طمًىلىلىلىلٜم٤ًم.. يمىلىلىلىلا صمىلىلىلىلؿ يمىلىلىلىلا، ًمىلىلىلىلٞمس هلىلىلىلىلذا 

احلىلىلىلىلدي٨م قمىلىلىلىلغم أٟمىلىلىلىلف ُمقىمىلىلىلىلقل.. أيمىلىلىلىلرر قمىلىلىلىلغم ُمًىلىلىلىل٤مُمٕمٙمؿ أن  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م ٓ جيىلىلىلىلقز 

إمم آظمىلىلىلىلره، وإٟمىلىلىلىلام  شُمىلىلىلىل٤م رآه اعمًىلىلىلىلٚمٛمقن ..»: ¢ًمٚمٛمًىلىلىلىلٚمؿ أن ي٘مىلىلىلىلقل: ىمىلىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

رآه اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلٜم٤ًم ُمىلىل٤م »قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد:  ¢ي٘مىلىلقل: ىمىلىل٤مل صىلىلح٤م  رؾمىلىلقل اهلل 

ويٗمنىله قمىلغم  ىلذا اًمٜمحىلق اًمىلذي ذيمرشمىلف ًمٙمىلؿ..  ىلذا اًمٜمحىلق اًمىلذي  شومٝمق قمٜمد اهلل طمًىلـ

دًمىلىلىلىلىلىل٧م قمٚمٞمىلىلىلىلىلىلف اعمٜم٤مؾمىلىلىلىلىلىل٦ٌم اًمتىلىلىلىلىلىلل ومٞمٝمىلىلىلىلىلىل٤م ذيمىلىلىلىلىلىلر  ىلىلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلىلىلدي٨م اعمقىمىلىلىلىلىلىلقل أوًٓ، صمىلىلىلىلىلىلؿ أل.. 

ومام رآه اعمًٚمٛمقن طمًىلٜم٤ًم ومٝمىلق »اعمًٚمٛمقن.. أل اًمٕمٝمد، أي: اًمذيـ ذيمروا ىمٌؾ ىمقًمف: 

 ذا احلدي٨م يٚمت٘مل م٤مُم٤ًم ُمع آي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أٓ  طمٞمٜمئٍذ يٙمقن شقمٜمد اهلل طمًـ

ُف اهْلىُلَدى َوَيتٌَّىِلْع ﴿و ل ىمقل رب اًمٕم٤معملم:  َ ًمىَل ٤م شَمٌىَللمَّ ِد ُمىَل ـْ سَمٕمىْل
قَل ُمىِل ؾمىُل ٤مىِمِؼ اًمرَّ ـْ ُيِمىَل َوُمىَل

ػًما ٤مَءْت َُمّمىِل ِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾمىَل
ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِ أي:  [445]النساا::﴾هَمػْمَ ؾَمٌِٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ

أي:  ىلىل١مٓء اعمًىلىلٚمٛمقن اًمىلىلذيـ ذيمىلىلروا  شُمىلىل٤م رآه اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلق قمٜمىلىلد اهلل طمًىلىلـ»

ذم  ىلىلذه أيىلىل٦م أن أطمىلىلدًا إذا ظمىلىل٤مًمػ ؾمىلىلٌٞمؾ اعمًىلىلٚمٛملم يمىلىلام ًمىلىلق ظمىلىل٤مًمػ ؾمىلىلٞمد اعمرؾمىلىلٚملم، 

ـْ ﴿وأفمىلىلـ أيْمىلىل٤ًم شمٕمروىلىل٧م هلىلىلذه أيىلىل٦م ذم ااٚمًىلىل٦م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م: 
قَل ُِمىلىل ؾُمىلىل ٤مىِمِؼ اًمرَّ ـْ ُيَِمىلىل َوَُمىلىل

َ ًَمىلىلىلىل  ٤م شَمٌَىلىلىلىللمَّ ِد َُمىلىلىلىل ُىلىلىلىل١ْمُِمٜملِمَ سَمْٕمىلىلىلىل ٌِٞمِؾ اعمْ ػْمَ ؾَمىلىلىلىل ْع هَمىلىلىلىل
أي: خيىلىلىلىل٤مًمػ  [445]النسااااا::﴾ ُف اهْلىُلىلىلىلَدى َوَيتٌَّىِلىلىلىل
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 سم٤مًمًٌٞمؾ اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمًٚمػ إول.. اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.

ومٝمؾ يم٤من اًمًٚمػ اًمّمىل٤مًمح يىلرون أن ذم اإلؾمىلام قمٌىل٤مدة مل ينمىلقمٝم٤م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف 

أن يت٘مىلىلرب  اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام وٓ ومٕمٚمٝمىلىل٤م اًمّمىلىلح٤مسم٦م اًمٙمىلىلرام وُمىلىلع ذًمىلىلؽ جيىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ

ٓ، وسمخ٤مص٦م وىمد ذيمرٟم٤م ًمٙمؿ ىمقل اسمـ قمٛمر ذم  ااقاب:هب٤م إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم؟ 

ىمىلىل٤مل اسمىلىلـ قمٛمىلىلر: وإن رآ ىلىل٤م  شيمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م»شمقوىلىلٞمح ىمىلىلقل اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

 اًمٜم٤مس طمًٜم٦م.

شم٠ميمٞمىلىلدًا ُمىلىلىلٜمٝمؿ  ¢أم إىمىلىلقال إظمىلىلرى اًمتىلىلل أصمىلىلرت ورويىلىل٧م قمىلىلـ أصىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلل 

٤مقمىلىلىلىلدة اًمٕم٤مُمىلىلىلىل٦م.. يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىلىل٦م وىلىلىلىلاًم٦م ومٝمىلىلىلل أؿمىلىلىلىلٞم٤مء يمثىلىلىلىلػمة سمىلىلىل٠مىمقاهلؿ وسم٠مومٕمىلىلىلىل٤مهلؿ هلىلىلىلذه اًم٘م

ويمثىلىلىلىلػمة ضمىلىلىلىلدًا ٓ يٛمٙمىلىلىلىلـ إطمّمىلىلىلىل٤مؤ ٤م ذم  ىلىلىلىلذه ااٚمًىلىلىلىل٦م وًمٙمىلىلىلىلـ ٓ سمىلىلىلىل٠مس ُمىلىلىلىلـ اًمتىلىلىلىلذيمػم 

 سمٌٕمْمٝم٤م..

اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف اًمىلىلذي  ىلىلق ُمىلىلـ يمٌىلىل٤مر قمٚمىلىلامء اًمّمىلىلح٤مسم٦م وىمىلىلرائٝمؿ 

ُمـ أطم٥م أن ي٘مرأ اًم٘مرآن همْم٤ًم ـمري٤ًم يمام »أٟمف ىم٤مل:  ¢سمخ٤مص٦م طمٞم٨م صح قمـ اًمٜمٌل 

  ق قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف. شأٟمزل ومٚمٞم٘مرأه قمغم ىمراءة اسمـ أم قمٌد

 ىلىلىلذا اًمّمىلىلىلح٤م  ااٚمٞمىلىلىلؾ اًمىلىلىلذي ُمىلىلىلـ ومْمىلىلىلٚمف أن وم٘مىلىلىلف اإلُمىلىلىل٤مم أ  طمٜمٞمٗمىلىلىل٦م أول إئٛمىلىلىل٦م 

إرسمٕمىلىلىل٦م رمحٝمىلىلىلؿ اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم.. وم٘مىلىلىلف  ىلىلىلذا اإلُمىلىلىل٤مم أيمثىلىلىلره ىمىلىلىل٤مئؿ قمىلىلىلغم أطم٤مديىلىلىل٨م 

ٚمٞمؾ؟ ىم٤مل: اشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا وم٘مىلد وومت٤موى اسمـ ُمًٕمقد، ُم٤مذا ىم٤مل  ذا اًمّمح٤م  اا

يمٗمٞمتؿ قمٚمٞمٙمؿ سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼ،  ىلذا احل٘مٞم٘مىل٦م ٟمّمىلٞمح٦م قمىل٤ممل ُمىل٤م أطمقضمٜمىل٤م ٟمحىلـ أن ٟمٜمّمىلح 

وأصىلىلىلىلح٤مسمف؛ ٕهنىلىلىلىلؿ  ىلىلىلىلؿ اًمىلىلىلىلذيـ يٛمثٚمىلىلىلىلقن ؾمىلىلىلىلٌٞمؾ  ¢أٟمٗمًىلىلىلىلٜم٤م هبىلىلىلىل٤م.. اشمٌٕمىلىلىلىلقا، أي: اًمٜمٌىلىلىلىلل 

اعمىلىلىل١مُمٜملم.. أو ُمىلىلىلـ يٛمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمًىلىلىلٌٞمؾ  ىلىلىلؿ أصىلىلىلح٤مب اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام وقمىلىلىلغم 

 .¢رأؾمٝمؿ رؾمقل اهلل 

ىمىلىلىلىل٤مل اسمىلىلىلىلـ ُمًىلىلىلىلٕمقد: اشمٌٕمىلىلىلىلقا وٓ شمٌتىلىلىلىلدقمقا.. عمىلىلىلىل٤مذا؟ وم٘مىلىلىلىلد يمٗمٞمىلىلىلىلتؿ.. قمٚمىلىلىلىلٞمٙمؿ سمىلىلىلىل٤مُٕمر 
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اًمٕمتٞمؼ.. ىمد يمٗمٞمتؿ يِمػم هبذا إمم ٟمّمقص ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٜمٝمىل٤م أيىل٦م اعمِمىلٝمقرة 

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلل ﴿أٓ و ل ىمقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛم٧ُم قَمٚمىَل

ٞم٧ُم ًمَ  اَم ِديٜمىًلىل٤مَوَرِوىلىل ُؿ اإِلؾْمىلىل ْؿ ِديىلىلٜمَُٙمؿْ ﴿..  [3]المائاادة:﴾ُٙمىلىل  [3]المائاادة:﴾اًْمٞمَىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىل

إذًا: وم٘مىلىلد يمٗمٞمىلىلتؿ.. ًم٘مىلىلد ضمىلىل٤مء اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ هبىلىلذا اًم٘مىلىلرآن وسمٌٞمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة 

 واًمًام سمٙمؾ ُم٤م مت٤مضمف اعمًٚمٛمقن ُمـ اًمٕم٤ٌمدات؛ وًمذًمؽ ٓ ىمٞم٤مس ذم اًمٕم٤ٌمدة..

اسمع ُمىلـ إصىلقل إرسمٕمىل٦م قمٜمىلد نىل٤م ػم اًمٕمٚمىلامء.. اًمٙمتىل٤مب اًم٘مٞم٤مس  ق إصؾ اًمر

واًمًىلىلٜم٦م و اإلنىلىل٤مع اًمّمىلىلحٞمح واًم٘مٞمىلىل٤مس.. ًمٙمىلىلـ  ىلىلذا إصىلىلؾ اًمراسمىلىلع و ىلىلق اًم٘مٞمىلىل٤مس ٓ 

جيقز أن يّم٤مر إًمٞمف ذم اًمٕم٤ٌمدات؛ ذًمؽ ٕن اًمٕم٤ٌمدات حمّمقرة سمخىلال احلىلقادث 

اًمتىلىلل شم٘مىلىلع قمىلىلغم اًمٜمىلىل٤مس ومٝمىلىلل ٓ يٛمٙمىلىلـ أن شمٜمتٝمىلىلل؛ وًمىلىلذًمؽ يمىلىل٤من اًمىلىلرأي اًمىلىلراضمح قمٜمىلىلد 

اًمٕمٚمامء أن اًم٘مٞم٤مس ُمّمدر.. سمؾ  ق اعمّمىلدر اًمراسمىلع ُمىلـ ُمّمىل٤مدر اًمنمىليٕم٦م، ًمٙمىلـ  ىلذا 

اًم٘مٞم٤مس ٓ يٕمٛمؾ قمٛمٚمف ذم شمقؾمٞمع دائىلرة اًمٕمٌىل٤مدة؛ ٕن اهلل قمىلز وضمىلؾ ىمىلد أيمٛمىلؾ شمنمىليع 

 اًمٕم٤ٌمدات سمتامُمٝم٤م؛ وًمذًمؽ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام.. طمديثلم اصمٜملم:

ٓ ويمىل٤من طم٘مىل٤م ًقمٚمٞمىلف أن يىلدل ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞمىل٤ًم إ»احلدي٨م إول ذم صحٞمح ُمًٚمؿ: 

ُم٤م سمٕم٨م اهلل ٟمٌٞم٤ًم إٓ يم٤من طم٘مىل٤ًم، أي: واضمٌىل٤ًم ٓزُمىل٤ًم قمٚمٞمىلف،   شأُمتف قمغم ظمػم ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ

هبىلذا اًمقاضمىل٥م؟  ¢أن يدل أُمتف قمغم ظمػم ُمىل٤م يٕمٚمٛمىلف هلىلؿ، شمىلرى!  ىلؾ ىمىل٤مم رؾمىلقل اهلل 

ىَل٤م اًم﴿ٓ ؿمؽ أٟمف ىم٤مم سمف ظمػم ىمٞم٤مم، وىمد ىم٤مل رسمف قمز وضمؾ ًمف ذم اًم٘مىلرآن:  ٤م َأهير قُل يىَل ؾمىُل رَّ

ـَ 
ُٛمَؽ ُِمىلىلىل ٤مًَمتَُف َواهللَُّ َيْٕمِّمىلىلىل ٧َم ِرؾَمىلىلىل ْٖمىلىلىل اَم سَمٚمَّ ْؾ وَمىلىلىل ىلىلىلَؽ َوإِْن مَلْ شَمْٗمَٕمىلىلىل ـْ َرسمِّ

٤م ُأٟمىلىلىلِزَل إًَِمٞمْىلىلىلَؽ ُِمىلىلىل ْغ َُمىلىلىل ىلىلىل سَمٚمِّ

 .[63]المائدة:﴾اًمٜم٤َّمسِ 

احلدي٨م اًمث٤مين: و ق أُمس سمٛمقوققمٜم٤م ُمىلـ احلىلدي٨م إول، أٓ و ىلق ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف 

 اهلل إٓ وأُمرشمٙمؿ سمف، وُمىل٤م شمريمىل٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ي٘مرسمٙمؿ إمم»اًمّماة واًمًام: 

رواه اإلُمىلىلىلىل٤مم اًمِمىلىلىلىل٤مومٕمل ذم   شيٌٕمىلىلىلديمؿ قمىلىلىلىلـ اهلل وي٘مىلىلىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىلىلىل٤مر إٓ وهنٞمىلىلىلتٙمؿ قمٜمىلىلىلىلف
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 ُمًٜمده أو ذم ؾمٜمٜمف.

ْؿ ِديىلٜمَُٙمؿْ ﴿إذًا: صدق اهلل طمٞمٜمام ىم٤مل:  اًمىلديـ  ىلق ُمىل٤م  [3]المائادة:﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ًَمٙمىُل

ٟمىلىل٤مم، ومىلىل٢مذًا: صىلىلدق اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد طمٞمىلىلٜمام ىمىلىل٤مل يتىلىلديـ سمىلىلف اإلٟمًىلىل٤من ويت٘مىلىلرب سمىلىلف إمم رب إ

ذم إصمىلىلر اًمًىلىل٤مسمؼ: وم٘مىلىلد يمٗمٞمىلىلتؿ، أي: عمىلىل٤مذا شمتٕمٌىلىلقن أٟمٗمًىلىلٙمؿ سم٤مسمتىلىلداقمٙمؿ اًمٕمٌىلىل٤مدات ذم 

ح٤ًم يمىلؾ ُمىل٤م أٟمىلتؿ وِّىل قَ ٜمىل٤ًم ُمُ ٞمِّ ٌَ اًمديـ وىمد يمٗم٤ميمؿ رب اًمٕم٤معملم سم٠من أرؾمؾ إًمٞمٙمؿ رؾمىلقًٓ ُمُ 

٦م إذا ُمىل٤م يمىل٤من ٓ طم٤مضم٦م ًمٚم٘مٞم٤مس ومٞمٝمىل٤م إـماىمىل٤ًم وسمخ٤مصىل ٞمٚمٞم٤مً سمح٤مضم٦م إًمٞمف ُمـ قم٤ٌمدات شمٗمّم

 ذا اًم٘مٞمىل٤مس خم٤مًمٗمىل٤ًم ًمٚمٜمّمىلقص اًمٍمىلم٦م اعمت٘مدُمىل٦م آٟمٗمىل٤ًم وأصمىل٤مر اًمث٤مسمتىل٦م قمىلـ اًمًىلٚمػ 

 اًمّم٤مًمح.

صم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم: وُمٜمٝمىلىلىل٤م ىمىلىلىلقل اسمىلىلىلـ ُمًىلىلىلٕمقد ريض اهلل قمٜمىلىلىلف: اشمٌٕمىلىلىلقا وٓ شمٌتىلىلىلدقمقا وم٘مىلىلىلد يمٗمٞمىلىلىلتؿ، 

 قمٚمٞمٙمؿ سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼ.

  ىلىلذا ىمقًمىلىلف، ومًىلىلـ أن ٟم٘مىلىلدم إًمىلىلٞمٙمؿ ُمىلىلثاً يٛمىلىلس طمٞمىلىل٤مة يمثىلىلػم ُمىلىلـ اعمتٕمٌىلىلديـ اًمٞمىلىلقم

سمحًىلىلىلـ ٟمٞمىلىلىل٦م وًمٙمىلىلىلـ سمًىلىلىلقء قمٛمىلىلىلؾ، ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلق اًمٕمٛمىلىلىلؾ؟  ىلىلىلق آسمتىلىلىلداع ذم اًمىلىلىلديـ.. اؾمىلىلىلٛمٕمقا 

اًم٘مّمىلىلىل٦م اًمت٤مًمٞمىلىلىل٦م: اًم٘مّمىلىلىل٦م يروهيىلىلىل٤م اإلُمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلدارُمل ذم ؾمىلىلىلٜمٜمف سم٢مؾمىلىلىلٜم٤مده اًمّمىلىلىلحٞمح أن أسمىلىلىل٤م 

ُمقؾمك إؿمٕمري ضم٤مء ص٤ٌمح يقم إمم دار قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ومقضمد اًمٜم٤مس يٜمتٔمروٟمف 

 –ُمًىلىلٕمقد يمٜمٞمتىلىلف أسمىلىلق قمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ  -ىمىلىل٤مل هلىلىلؿ: أظمىلىلرج أسمىلىلق قمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ 

ىم٤مًمقا ًمف: ٓ، ومجٚمس يٜمتٔمىلره إمم أن ظمىلرج، وم٘مىل٤مل ًمىلف: يىل٤م أسمىل٤م قمٌىلد اًمىلرمحـ: ًم٘مىلد رأيىل٧م 

 –وأرضمىلىلىلقا آٟمتٌىلىلىل٤مه إمم  ىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م واًمتىلىلىلل شمٚمٞمٝمىلىلىل٤م  –ذم اعمًىلىلىلجد آٟمٗمىلىلىل٤ًم ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم أٟمٙمرشمىلىلىلف 

رأيىلىل٧م ذم اعمًىلىلجد آٟمٗمىلىل٤ًم ؿمىلىلٞمئ٤ًم أٟمٙمرشمىلىلف وُمىلىلع ذًمىلىلؽ مل أر إٓ ظمىلىلػمًا.. يمٞمىلىلػ جيتٛمٕمىلىل٤من؟! 

، ¢ى ظمػمًا وُمع ذًمؽ أٟمٙمره.. طمؼ ذًمؽ؛ ٕٟمف رأى قم٤ٌمدةً َ مل ير ٤م ذم قمٝمد اًمٜمٌل رأ

ىم٤مل ًمف: ُم٤مذا رأيىل٧م؟ ىمىل٤مل: إن قمِمىل٧م ومًىلؽماه.. رأيىل٧م ذم اعمًىلجد أٟم٤مؾمىل٤ًم طمٚم٘مىل٤ًم طمٚم٘مىل٤ًم 

وذم وؾمىلىلط يمىلىلؾ طمٚم٘مىلىل٦م ُمٜمٝمىلىل٤م رضمىلىلؾ ي٘مىلىلقل عمىلىلـ طمقًمىلىلف: ؾمىلىلٌحقا يمىلىلذا.. امحىلىلدوا يمىلىلذا.. 
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ًىلٌٞمح واًمتٙمٌىلػم واًمتحٛمٞمىلد، ىمىل٤مل يمؼموا يمذا.. وأُم٤مم يمؾ رضمؾ ُمٜمٝمؿ طمَم يٕمىلد سمىلف اًمت

اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد: أومىلىلا أٟمٙمىلىلرت قمٚمىلىلٞمٝمؿ؟! ىمىلىل٤مل: ٓ، اٟمتٔمىلىل٤مر أُمىلىلرك أو اٟمتٔمىلىل٤مر رأيىلىلؽ.. ىمىلىل٤مل: 

أومىلىلا أٟمٙمىلىلرت قمٚمىلىلٞمٝمؿ وأُمىلىلرهتؿ أن يٕمىلىلدوا ؾمىلىلٞمئ٤مهتؿ ومٚمىلىلـ شمْمىلىلٞمع ُمىلىلـ طمًىلىلٜم٤مهتؿ قمٜمىلىلد اهلل 

َدًدا﴿رء..   قَمىلىلىل
ٍ
ء ؾَّ َرْ ىمىلىلىل٤مل: ٓ، اٟمتٔمىلىلىل٤مر أُمىلىلىلرك أو اٟمتٔمىلىلىل٤مر  [23]الجااان:﴾َوَأطْمََمىلىلىل يُمىلىلىل

 رأيؽ.

قمىلىل٤مد اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد إمم داره وظمىلىلرج ُمتٚمىلىلثاًم  ٙمىلىلذا، واٟمٓمٚمىلىلؼ إمم اعمًىلىلجد طمتىلىلك ٓ 

يرى ووىمػ قمٜمد احلٚم٘م٤مت ومرأى ُم٤م وصػ ًمف أسمق ُمقؾمك، ومٙمِمػ قمـ وضمٝمف اًمٚمث٤مم 

وىم٤مل هلؿ: ومٙمؿ! ُم٤م  ذا اًمذي شمّمٜمٕمقن؟ أٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد صح٤م  رؾمقل 

، يٕمٜمل: رء سمًٞمط، ، عم٤م قمرومقه ىم٤مًمقا: ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ! طمَم.. طمَم¢اهلل 

وا ؾمىلٞمئ٤مشمٙمؿ وأٟمىل٤م اًمْمىل٤مُمـ ًمٙمىلؿ در طمَم ٟمٕمد سمف اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم واًمتحٛمٞمد، ىم٤مل: قمىُل 

 مل شمٌىلؾ ¢صمٞم٤مسمىلف ٙمؿ ُم٤م أهع  ٚمٙمتٙمؿ!  ىلذه ْم أن ٓ يْمٞمع ُمـ طمًٜم٤مشمٙمؿ رء، وَ 

طمىلىلدي٨م قمٝمىلىلد سمٛمٗم٤مرىمىلىل٦م إصىلىلح٤مب.. أُمىلىل٤م آن  ¢و ىلىلذه آٟمٞمتىلىلف مل شمٙمنىلىل، أي: إن اًمٜمٌىلىلل 

ُمىلىلىل٤م مل يٙمىلىلىلـ ُمٕمروومىلىلىل٤ًم ذم قمٝمىلىلىلده قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام، ًمٙمىلىلىلؿ أن امىلىلىلدصمقا ذم اًمىلىلىلديـ 

وم٠مضم٤مسمقه، واحلؼ أن  ىلذا ااىلقاب  ىلق ًمًىل٤من أيمثىلر اعمتٕمٌىلديـ وًمٙمىلـ قمىلغم همىلػم  ىلدى 

ُمـ رهبؿ.. ٟمٗمقؾمٝمؿ ـمٞم٦ٌم.. ٟمقاي٤م ؿ طمًٜم٦م.. وًمٙمٜمٝمؿ عم٤م ظم٤مًمٗمقا ؾمٜم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف 

قمٌىلد اًمىلرمحـ  اًمًام ُم٤م أضمىلروا إن مل يٙمىلـ ىمىلد وزروا، ىمىل٤مًمقا: ُمىل٤مذا ىمىل٤مًمقا؟ واهلل يىل٤م أسمىل٤م

 ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم.

شمىلىلىلرى!  ىلىلىلؾ شمٖمٜمىلىلىلل اًمٜمٞمىلىلىل٦م اًمّمىلىلىل٤محل٦م قمىلىلىلـ اًمٕمٛمىلىلىلؾ، أي: أن يٙمىلىلىلقن قمٛمىلىلىلؾ اإلٟمًىلىلىل٤من همىلىلىلػم 

قا ﴿ص٤مًمح ًمٙمـ ٟمٞمتف ص٤محل٦م يٙمٗمٞمف؟! ٓ يٙمٗمٞمف.. و ٜم٤م سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد:  ـْ يَم٤مَن َيْرضمىُل وَمَٛم

ِف  ىلىل ْك سمِِٕمٌَىلىل٤مَدِة َرسمِّ ىلىل ٤محِل٤ًم َوٓ ُينْمِ ًا َصىلىل ْؾ قَمَٛمىلىل ِف وَمْٚمٞمَْٕمَٛمىلىل ىلىل ٤مَء َرسمِّ ًداًمَِ٘مىلىل يمىلىلام أن  [440]الكهااف:﴾َأطَمىلىل

اًمٜمٞمىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىل٤محل٦م ٓ شمِمىلىلىلٗمع ًمٚمٕمٛمىلىلىلىلؾ اًمٓمىلىلىل٤مًمح ومٞمجٕمٚمىلىلىلىلف صىلىلىل٤محل٤ًم، يمىلىلىلىلذًمؽ إذا يمىلىلىل٤من اًمٕمٛمىلىلىلىلؾ 
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صىلىل٤محل٤ًم ُمقاوم٘مىلىل٤ًم ًمٚمًىلىلٜم٦م وًمٙمىلىلـ اًمٜمٞمىلىل٦م همىلىلػم صىلىل٤محل٦م ٓ يٗمٞمىلىلده  ىلىلذا اًمٕمٛمىلىلؾ اًمّمىلىل٤مًمح ؿمىلىلٞمئ٤ًم 

 إـماىم٤ًم وما سمد ُمـ اضمتامع اًمنمـملم اعمذيمقريـ.

ن ومىلىلٞمام ي٘مقًمىلىلقن: واهلل يىلىل٤م أسمىلىل٤م قمٜمىلىلدُم٤م ىمىلىل٤مل أوًمئىلىلؽ اًمٜمىلىل٤مس ٓسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد و ىلىلؿ صىلىل٤مدىمق

قمٌد اًمرمحـ! ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم، ىم٤مل: ويمؿ ُمـ ُمريد ًمٚمخػم ٓ يّمٞمٌف..  ذه طم٘مٞم٘مىل٦م 

ُمىلىلرة! أي: ُمىلىلـ أراد اخلىلىلػم اَّتىلىلذ ؾمىلىلٌٞمٚمف، ؾمىلىلٚمؽ اًمًىلىلٌٞمؾ اًمىلىلذي يقصىلىلؾ إمم اخلىلىلػم يمىلىلام 

 ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ُم١ميمدًا ًمٙمٚمٛم٦م اسمـ ُمًٕمقد..

واهلل أقمٚمىلؿ  –درت زم ٕول ُمىلرة ذم طمٞمىل٤ميت وأن  ذه ظم٤مـمرة سم –سمؾ واهلل أقمٚمؿ 

أن اسمـ ُمًٕمقد أظمذ  ذه اًمٙمٚمٛمىل٦م ُمىلـ طمىلدي٨م اًمىلذي رواه قمىلـ اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام: 

يمىلىل٤من سمىلىللم أصىلىلح٤مسمف يقُمىلىل٤ًم ومخىلىلط هلىلىلؿ قمىلىلغم إرض ظمٓمىلىل٤ًم ُمًىلىلت٘مٞماًم، وىمىلىلرأ  ¢أن اًمٜمٌىلىلل »

ٌُِٕمقُه َوٓ شَمتٌَِّ ﴿أي٦م اًمٙمريٛم٦م:  تَِ٘مٞماًم وَم٤مشمَّ ًْ ل ُُم
اـمِ ْؿ َوَأنَّ َ َذا ِسَ َق سمِٙمىُل رَّ ٌَُؾ وَمتَٗمىَل ًرىل قا اًم ٕمىُل

ـْ ؾَمٌِٞمٚمِفِ  وىمىل٤مل  -وظمىلط ظمٓمقـمىل٤ًم قمىلـ يٛمىللم اخلىلط اعمًىلت٘مٞمؿ ويًىل٤مره  [453]األنعا::﴾قَم

:  ىلذا ساط اهلل، و ىلذه ـمىلرق قمىلغم ضمٜمٌىلل -قمٚمٞمف اًمًام ُمقوىلح٤ًم ًمٚمخىلط اعمًىلت٘مٞمؿ 

 .شاًمٓمريؼ اعمًت٘مٞمؿ وقمغم رأس يمؾ ـمريؼ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمٓم٤من يدقمقا اًمٜم٤مس إًمٞمف

٥م أن ٟم٠مظمذ قمؼمة.. ُم٤م يٙمٗمل اعمًٚمؿ أن يٕمٞمش  ٙمذا ؾمٌٝمٚماً، و ذا احلدي٨م جي

ومٚمتىلىل٤من ذم احلٞمىلىل٤مة.. يىلىل٤م أهيىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس اشمٌٕمىلىلقا اًمٜمىلىل٤مس! ٓ، أهيىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس اشمٌٕمىلىلقا ؾمىلىلٞمد اًمٜمىلىل٤مس، 

ذم أُمقر طمٞم٤مشمٙمؿ اًمديٜمٞمىل٦م يمٚمٝمىل٤م، ؾمىلقاء ُمىل٤م يمىل٤من  ¢أي: قمٚمٞمٙمؿ أن شمٕمرومقا ؾمٜم٦م ٟمٌٞمٙمؿ 

ؾمٚمقيم٤ًم، يمؾ ذًمؽ جي٥م أن يٙمقن  ُمٜمٝم٤م قم٘مٞمدًة، أو ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م قم٤ٌمدًة، أو ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م

 ُمٕمٚمقُم٤ًم قمٜمد يمؾ ُمًٚمؿ يرضمق اًمٜمج٤مة يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤ًم.

وم٤مًمٔم٤م ر أن اسمـ ُمًٕمقد عم٤م ىمىل٤مل هلىلؿ: ويمىلؿ ُمىلـ ُمريىلد ًمٚمخىلػم ٓ يّمىلٞمٌف، يِمىلػم إمم 

 ىلىلذا احلىلىلدي٨م أهنىلىلؿ ُمىلىل٤م ؾمىلىلٚمٙمقا اًمٓمريىلىلؼ اعمًىلىلت٘مٞمؿ، وإذًا: ومٝمىلىلؿ ؾمىلىلقل ٓ يّمىلىلٚمقن يمىلىلام 

 ىم٤مل اًمِم٤مقمر اًم٘مديؿ:
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 إن السفونة ال جتري عىل الوهس  

وم٢مذًا: اًمذي يرضمق اًمٜمج٤مة جي٥م أن يتٛمًؽ سمًٗمٞمٜم٦م اًمٜمج٤مة و ل ُم٤م ضمىل٤مء سمىلف رؾمىلقل  

 ¢ُمىلىلىلـ اهلىلىلىلدى واًمٜمىلىلىلقر، ىمىلىلىل٤مل: ويمىلىلىلؿ ُمىلىلىلـ ُمريىلىلىلد ًمٚمخىلىلىلػم ٓ يّمىلىلىلٞمٌف! إن حمٛمىلىلىلدًا  ¢اهلل 

ٝمؿ ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٞمٙمقن ذم أُمتىلىلىلل أىمىلىلىلقام يٛمرىمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلديـ يمىلىلىلام يٛمىلىلىلرق اًمًىلىلىل»طمىلىلىلدصمٜم٤م وم٘مىلىلىل٤مل: 

ؾمىلىلٞمٙمقن ذم أُمتىلىلل أىمىلىلقام يٛمرىمىلىلقن ُمىلىلـ اًمىلىلديـ سمنىلىلقم٦م همريٌىلىل٦م ضمىلىلدًا يمىلىلام يٛمىلىلرق  شاًمرُمٞمىلىل٦م

 اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م، أي: ُمـ اًمداسم٦م اعمرُمٞم٦م.

اًمٕمؼمة ُمـ  ذه اًم٘مّم٦م ذم ظم٤ممتٝم٤م.. ىمىل٤مل اًمىلذي طمىلدث هبىلذه اًم٘مّمىل٦م: ومٚم٘مىلد رأيىل٧م 

أوًمئؽ إىمقام أي: أصح٤مب احلٚم٘مىل٤مت.. طمٚم٘مىل٤مت اًمىلذيمر همىلػم اعمنمىلوع، ىمىل٤مل: ومٚم٘مىلد 

ٜمىلىلىل٤م أوًمئىلىلىلؽ إىمىلىلىلقام ي٘م٤مشمٚمقٟمٜمىلىلىل٤م يىلىلىلقم اًمٜمٝمىلىلىلروان! وُمىلىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلىلك  ىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلام؟ أصىلىلىلح٤مب رأي

اًمىلىلىلذيمر همىلىلىلػم اعمنمىلىلىلوع  ىلىلىلذه اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلٖمػمة أودت هبىلىلىلؿ إمم اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمٙمٌىلىلىلػمة و ىلىلىلل 

اخلروج قمىلغم قمىلكم سمىلـ أ  ـم٤مًمىل٥م اخلٚمٞمٗمىل٦م اًمراؿمىلد وُم٘مىل٤مشمٚمتٝمؿ ًمىلف، ومىلام يمىل٤من ُمٜمىلف ومل 

 ٜمٝمؿ إٓ رضمٚملم أو صماصم٦م.يًٕمف إٓ أن ي٘م٤مشمٚمٝمؿ طمتك اؾمت٠مصؾ ؿم٠مومتٝمؿ ومل يٜم٩م ُم

ًمذًمؽ اىمتًٌٜم٤م ُمـ  ذه اًم٘مّم٦م ؿمٌٞمف ُم٤م يذيمره سمٕمىلض اًمٗم٘مٝمىل٤مء أن اًمىلذٟمقب اًمّمىلٖم٤مئر 

سمريد اًمٙم٤ٌمئر.. اًمذٟمقب اًمّمٖم٤مئر إذا ُمىل٤م اؾمىلتٛمر قمٚمٞمٝمىل٤م اعمًىلٚمؿ وأس قمٚمٞمٝمىل٤م ومًىلتٙمقن 

قم٤مىم٦ٌم أُمر ٤م أن شمقصٚمف إمم اًمذٟمقب اًمٙم٤ٌمئر، يمذًمؽ اًمٌىلدع اًمّمىلٖم٤مئر اًمتىلل يًتًىلٝمٚمٝم٤م 

٘مقًمىلىلقن ًمىلىلؽ: يىلىل٤م أظمىلىلل! ُمىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىل٤م  ىلىلذه؟! ٓ يٗمٙمىلىلر م٤مُمىلىل٤ًم يمىلىلام ىمىلىل٤مل سمٕمىلىلض اًمٜمىلىل٤مس.. وي

قمٔمٞمٛمىلىلىل٦م طمٞمىلىلىلٜمام شمتىلىلىلذيمر قمٔمٛمىلىلىل٦م اهلل  ٤مسمٕمىلىلىلض اًمٗم٘مٝمىلىلىل٤مء أيْمىلىلىل٤ًم: ٓ شمًتّمىلىلىلٖمر اعمٕمّمىلىلىلٞم٦م وم٢مهنىلىلىل

شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وأٟمف ىمد هن٤مك قمٜمٝم٤م ومٞمج٥م أن شمٜمتٝمل ُمٜمٝم٤م، يمذًمؽ أهيىل٤م اعمٌىلتغم سمىلٌٕمض 

٤م؟ ومٞمٝم٤م أن اإلؾمام ىمد يمٛمؾ اًمٌدع شمت٘مرب هب٤م إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ٓ شم٘مؾ: ُم٤مذا ومٞمٝم

ومىلىل٢مذا ُمىلىل٤م ىمٚمىلىل٧م:  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م ومٛمٕمٜمىلىلك ذًمىلىلؽ أٟمىلىلؽ شمًىلىلتدرك قمىلىلغم  ىلىلذا اًمىلىلرب اًمىلىلذي 

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلل ﴿أٟمىلىلىلزل ذم اًم٘مىلىلىلرآن اًمٙمىلىلىلريؿ:  ٧ُم قَمَٚمىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىل اًْمٞمَىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىل
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 .[3]المائدة:﴾َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمُؿ اإِلؾْماَم ِديٜم٤ًم

رضمىلىلىلق أن شمٙمىلىلقن ىمٚمىلىلٞمات طمتىلىلىلك ٟمٗمًىلىلح اعمجىلىل٤مل ًمتٚم٘مىلىلىلل ٚمىلىلامت أيمسم٘مىلىلل ذم ٟمٗمزىلىل -

سمٕمىلىلض إؾمىلىلئٚم٦م طمىلىلقل اعمقوىلىلقع اًمًىلىل٤مسمؼ إن يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك ؾمىلىل٤مئؾ أو طمىلىلقل همىلىلػمه ذيمىلىلرت 

ْؿ ﴿ًمٙمىلىلىلؿ آٟمٗمىلىلىل٤ًم أيمثىلىلىلر ُمىلىلىلـ ُمىلىلىلرة ذم شمْمىلىلىل٤مقمٞمػ يمٚمٛمىلىلىل٦م أيىلىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىلىل٦م  اًْمٞمَىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىل

ن واًمٙمام اًمٌٞم٤مُمـ إمم آظمر ٤م وم٤مًمذي يريد أن أصمٜمل قمغم ُم٤م ُم٣م  [3]المائدة:﴾ِديٜمَُٙمؿْ 

ٜمٔمىلىلروا إمم  ىلىلذه اعمًىلىل٠مًم٦م سمٜمٔمىلىلرة اًمىلىلا ُمٌىلىل٤مٓة وىمٚمىلىل٦م آ ىلىلتامم يشمٜمٌٞمىلىلف احلىلىل٤م.يـ إمم أٓ 

٘مىلىلقهلؿ  ىلىلذه يىلىل٤م أظمىلىلل ُمًىلىل٤مئؾ ومرقمٞمىلىل٦م سمىلىلؾ ىمىلىلد سمواًمتىلىلل ىمىلىلد يٕمىلىلؼم قمىلىلـ ذًمىلىلؽ سمٕمىلىلض اًمٜمىلىل٤مس 

ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ  ذه ُمـ اًم٘مِمقر وًمٞم٧ًم ُمـ اًمٚم٤ٌمب وما شمِمٖمٚمقٟم٤م سم٤مًم٘مِمقر قمـ اًمٚم٤ٌمب 

وم٠مىمقل امذيرًا وٟمّمح٤ًم واًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م  ،٤مٝمـ ُمٝمٛموٓ شمِمٖمٚمقٟم٤م سمتقاومف ُمـ إُمقر قم

قمىلىلغم  فَ ٌِّىلىل ٓ جيىلىلقز أن يّمىلىلدر رء ُمىلىلـ  ىلىلذا اًمٙمىلىلام ُمىلىلـ ُمًىلىلٚمؿ سمٕمىلىلد أن ٟمُ  :يمىلام شمٕمٚمٛمىلىلقن

يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم » :ظمٓمقرة  ذه اًم٘م٤مقمدة و ىلل ىمقًمىلف  قمٚمٞمىلف اًمًىلام 

ًىلٚمٗمٞم٦م ُمع ذاك اًمٌٞم٤من اًمذي أطم٤مط سمجقاٟم٥م يمثػمة ُمـ ٟمّمقص اًمًٜم٦م وأصمىل٤مر اًم شاًمٜم٤مر

أوًٓ سمٕم٤مُم٦م ٓ جيقز أن ي٘مًؿ اًمنميٕم٦م إمم ًم٤ٌمب وىمِمقر  ،ٓ يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٘مقل

ٕٟمىلف ُمىلـ اعمٕمٚمىلقم قمٜمىلد نٞمىلع اًمٌىل٤مطمثلم أن اإلؾمىلام  ،أو إمم ُم٤ًمئؾ  ٤مُمىل٦م وهمىلػم  ٤مُمىل٦م

وُمٕمٜمىلىلك  ىلىلذا سمٗمرووىلىلف  ،وُمٕمٜمىلىلك  ىلىلذا سم٘مقاقمىلىلده وومروقمىلىلف جيىلىلزأ،جيىلىل٥م أن يتٌٜمىلىلك يمىلىلاً ٓ 

أوًٓ قمٚمىلىلاًم وصم٤مٟمٞمىلىل٤ًم قمٛمىلىلاً وًمٙمىلىلـ ذم طمىلىلدود ٓ  جيىلىل٥م أن مٛمىلىلؾ اإلؾمىلىلام ،وُمٜمدوسم٤مشمىلىلف

ومىلىلىل٢مذا يمٜمىلىلىل٧م أٟمىلىلىل٧م أهيىلىلىل٤م اعمًىلىلىلٚمؿ اظمىلىلىلؽمت ًمىلىلىلؽ ُمٜمٝمجىلىلىل٤ًم ذم  ،يٙمٚمىلىلىلػ اهلل ٟمٗمًىلىلىل٤ًم إٓ وؾمىلىلىلٕمٝم٤م

طمٞم٤مشمىلىلؽ يِمىلىلٌف ذاك اعمىلىلٜمٝم٩م اًمىلىلذي قمىلىلؼم قمٜمىلىلف ذًمىلىلؽ اًمرضمىلىلؾ إقمىلىلرا  أو اًمٜمجىلىلدي طمٞمىلىلٜمام 

ضمىلىلىل٤مء ؾمىلىلىل٤مئاً ٟمٌٞمىلىلىلف  قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام قمىلىلىلام ومىلىلىلرض اهلل ًمىلىلىلف ومٌٕمىلىلىلد أن سمىلىلىللم ًمىلىلىلف مخىلىلىلس 

 ىلىلىلؾ قمىلىلىلكم  :ىمىلىلىل٤مل آظمىلىلىلره،صىلىلىلٚمقات وصىلىلىلقم ؿمىلىلىلٝمر واطمىلىلىلد ذم اًمًىلىلىلٜم٦م و ىلىلىلق رُمْمىلىلىل٤من إمم 

ىم٤مل واهلل ي٤م رؾمقل اهلل ٓ  ،ٓ إٓ أن شمتٓمقع إٓ أن شمتٓمقع :ىم٤مل ؟همػم ـ ي٤م رؾمقل اهلل

أزيىلىلىلد قمٚمىلىلىلٞمٝمـ وٓ أٟم٘مىلىلىلص ومىلىلىل٢مذا اظمتىلىلىل٤مر اًمرضمىلىلىلؾ اعمًىلىلىلٚمؿ ُمىلىلىلٜمٝم٩م  ىلىلىلذا إقمىلىلىلرا  أو  ىلىلىلذا 



 بصول البدع ------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

708 

ومىلرض اهلل ومٚمىلٞمس ًمٜمىل٤م قمٚمٞمىلف ؾمىلٌٞمؾ ُمىلـ  اًمٜمجدي وأٟمف ٓ يريىلد أن يت٘مىلرب إمم اهلل إٓ سمىلام

وًمٙمـ إي٤مه وًمٞمحذر ُمـ أن يٜمت٘مد اعمخ٤مًمػ ًمف اًمذي م٤مومظ قمىلغم اًمٗمىلرائض  آٟمت٘م٤مد،

ومىلىلىلىل٤مومظ قمىلىلىلىلغم اًمًىلىلىلىلٜمـ ومىلىلىلىل٤مومظ قمىلىلىلىلغم اعمٜمىلىلىلىلدوسم٤مت واعمًىلىلىلىلتح٤ٌمت ويمىلىلىلىلؾ اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدات 

وسمٛمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه إًمٗمىلىلىل٤مظ اًمتىلىلىلل ٟمًىلىلىلٛمٕمٝم٤م ذم يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ  ،طمىلىلذاري أن يٜمٙمىلىلىلر ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلىلـ ذًمىلىلىلؽ

 ىلىلىلذه قمٌىلىلىل٤مدات ومٚمىلىلىلامذا شمًىلىلىلٛمٞمٝم٤م  ،ؾمىلىلىلٌح٤من اهلل ، ىلىلىلذه ىمِمىلىلىلقر ،ٝمىلىلىل٦مإطمٞمىلىلىل٤من  ىلىلىلذه أُمىلىلىلقر شم٤موم

قمغم أن اًم٘مِمقر اًمتل يِمٌف  ذا اًمٌٕمض سمٕمىلض اًمٕمٌىل٤مدات  ،وشم٤مرة سم٘مِمقر ،سم٠مُمقر شم٤مومٝم٦م

اعمنمىلىلوقم٦م هبىلىل٤م اًم٘مِمىلىلقر اعم٤مديىلىل٦م اًمتىلىلل ٟمرا ىلىل٤م ذم سمٕمىلىلض اًمىلىلثامر اعمٕمروومىلىل٦م ُمىلىل٤م ظمٚم٘مٝمىلىل٤م اهلل 

إذًا  ،وٓ اٟمتٗمٕمٜم٤م سمف ،ٞمٜم٤م سمفقمٌث٤ًم سمؾ ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٤مًمتجرسم٦م أن  ذا اًمٚم٥م ًمقٓ اًم٘منم ُم٤م هتٜم

ومىلىلىل٢مذا ظمٚمىلىلىلؼ صمٛمىلىلىلرة وأطم٤مـمٝمىلىلىل٤م ىمنمىلىلىلًا ومىلىلىلذًمؽ  ،ُمىلىلىل٤م شمىلىلىلرى ذم ظمٚمىلىلىلؼ اًمرمحىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ شمٗمىلىلىل٤موت

يمذًمؽ إذا ذع اهلل قمز وضمىلؾ ذم اًمنمىليٕم٦م أُمىلقرًا  ىلل ومريْمىل٦م وأظمىلرى  ،حلٙمٛم٦م سم٤مًمٖم٦م

وجيىل٥م أن ٟمٕمىلرل  ، ل دون اًمٗمريْم٦م ومام ذع ذًمىلؽ قمٌثىل٤ًم وإٟمىلام ًمٗم٤مئىلدة قمٔمٞمٛمىل٦م ضمىلداً 

اعمٜم٤مؾمىلىلىلىل٦ٌم و ىلىلىلل يمىلىلىلىلام ضمىلىلىلىل٤مء ذم احلىلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلىلحٞمح أول ُمىلىلىلىل٤م   ىلىلىلذه اًمٗم٤مئىلىلىلىلدة سمٛمثىلىلىلىلؾ  ىلىلىلىلذه

ومىلىل٢من مىلىل٧م وم٘مىلىلد أومٚمىلىلح وأٟمجىلىلح وإن ٟم٘مّمىلىل٧م  ،اًمٕمٌىلىلد يىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م اًمّمىلىلاة قمٚمٞمىلىلف م٤مؾمىلىل٥م

ذم طمدي٨م آظمر و ق اًمِم٤م د وإن ٟم٘مّم٧م ىمىل٤مل اهلل شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم  ،وم٘مد ظم٤مب وظمن

 إذًا  ىلذا اًمتٓمىلقع ٓ يّمىلح أن ي٘مىل٤مل ،اٟمٔمروا  ىلؾ ًمٕمٌىلدي ُمىلـ شمٓمىلقع ومتىلتؿ ًمىلف سمىلف ومريْمىلتف

ٟمف ُمـ شمقاومف إُمقر وُمـ اًم٘مِمقر ٕن  ذا اًمتٓمقع ذم ذع اهلل قمز وضمؾ وذم ومْمؾ إ

اهلل قمز وضمؾ قمغم قم٤ٌمده ؾمٞم٘مقم ُم٘م٤مم اًمٗمرائض اًمتل إُم٤م أن يٙمقن وٞمٕمٝم٤م أصاً وإُم٤م 

وم٤مًمرؾمىلقل  قمٚمٞمىلف اًمًىلام خيؼمٟمىل٤م سمىل٠من اهلل قمىلز وضمىلؾ ُمىلـ  ،أن يٙمقن ىمد ٟم٘مىلص ومٞمٝمىل٤م ومٕمىلاً 

ومتىلتؿ ًمىلف  ،ٚمٛمائٙم٦م اٟمٔمروا  ؾ ًمٕمٌدي ُمىلـ شمٓمىلقعومْمٚمف قمغم قم٤ٌمده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مقل ًم

 .سمف ومريْمتف

يماً مم٤م  ق سمتٕمٌػم ؿ ًم٥م أو ىمنم  ىلق أُمىلر ُمرهمىلقب ٕن إذًا ٓ جيقز  ذا اًمتٗمريؼ 

وُمتىلىلىلك  ،سم٤مًم٘منمىلىلىل ٕٟمىلىلىلف ٓ جيىلىلىلقز آؾمىلىلىلتٝم٤مٟم٦م سم٤مًمٚمىلىلىل٥م آؾمىلىلىلتٝم٤مٟم٦مومىلىلىلا جيىلىلىلقز  ،ومٞمىلىلىلف ُمنمىلىلىلوع
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 .يمام قمٚمٛمتؿ ُمـ احلدي٨م إمم اًمٚم٥م آؾمتٝم٤مٟم٦ماؾمتٝمٜم٤م سم٤مًم٘منم وصٚم٧م 

وم٠مريىلىلىلد ممىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٌؼ أن  ىلىلىلذه اعمًىلىلىل٠مًم٦م ًمىلىلىلق يمىلىلىل٤من ذم اإلؾمىلىلىلام ًمىلىلىل٥م وىمنمىلىلىل ًمىلىلىلق يمىلىلىل٤من ذم 

وذطمٜم٤م ىل٤م ًمٙمىلؿ آٟمٗمىل٤ًم  ¢اإلؾمام أُمقر شم٤مومٝم٦م ومٝمذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل صىلدرت ُمىلـ اًمٜمٌىلل  

ٕن اًمرؾمىلقل   ؟عمىل٤مذا :وأىمىلقل ُمتحٗمٔمىل٤مً  ،إذا صح أيْم٤ًم  ىلذا اًمتٕمٌىلػم ٥ماًمٚم ل ُمـ ًم٥م 

يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ » :اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف اًمًام ُم٤م يم٤من قمٌث٤ًم سملم يدي يمؾ ظمٓم٦ٌم يذيمر

أن  شصىلحٞمح اًمٌخىل٤مري»وهلذا شم٠ميمٞمدًا هلذا اًمذي أىمقًمف ًم٘مىلد ضمىل٤مء ذم  شواًم٦م ذم اًمٜم٤مر

طمىلىلىلىلؼمًا ُمىلىلىلىلـ أطمٌىلىلىلىل٤مر اًمٞمٝمىلىلىلىلقد ضمىلىلىلىل٤مء إمم قمٛمىلىلىلىلر أُمىلىلىلىلػم اعمىلىلىلىل١مُمٜملم ذم ظماومتىلىلىلىلف وم٘مىلىلىلىل٤مل يىلىلىلىل٤م أُمىلىلىلىلػم 

اعمىلىل١مُمٜملم آيىلىل٦م ذم يمتىلىل٤مب اهلل ًمىلىلق قمٚمٞمٜمىلىل٤م ُمٕمنمىلىل هيىلىلقد ٟمزًمىلىل٧م َّٓتىلىلذٟم٤م يىلىلقم وضمقهبىلىل٤م قمٞمىلىلدًا 

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل ﴿ىمىلىلىلىل٤مل  ؟ر ُمىلىلىلىل٤م  ىلىلىلىللىمىلىلىلىل٤مل قمٛمىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل

اَم ِديٜمىًلىلىل٤م ُؿ اإِلؾْمىلىل ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىل
ًم٘مىلىلىلد ٟمزًمىلىلىل٧م  ،ىمىلىل٤مل أٟمىلىلىل٤م أقمٚمىلىلؿ اًمٜمىلىلىل٤مس سمٜمزوهلىلىل٤م [3]المائااادة:﴾َوَرِوىلىل

 ،قمٞمد ااٛمٕمىل٦م :وم٢مذًا ٟمزًم٧م أي٦م ذم يقم قمٞمديـ ،ورؾمقل اهلل ذم قمروم٤مت ويقم نٕم٦م

اًمٞمٝمىلىلقدي ىمٞمٛمتٝمىلىل٤م وىمىلىلد يٛمٙمىلىلـ أن يٙمىلىلقن يمىلىل٤من  احلىلىلؼمذًا  ىلىلذه أيىلىل٦م قمىلىلرل إ ،وقمٞمىلىلد قمرومىلىل٦م

 ،ُمىلىل٤م هيٛمٜمىلىل٤م ،وىمىلىلد يٛمٙمىلىلـ أن يٙمىلىلقن ىمىلىلد وىلىلؾ ذم وىلىلاًمف ،ًا ُمىلىلـ اًمٞمٝمىلىلقد صمىلىلؿ  ىلىلداه اهللؼمطمىلىل

ًمٙمـ قمغم يمؾ طم٤مل اٟمتٌف هلذا اًمٗمْمؾ اإلهلل قمغم اعمًٚمٛملم طملم اُمتـ قمٚمٞمٝمؿ هبذه 

 ذا اإليمامل وسم٢مم٤مم ومْمؾ  إذاً  آظمر ٤م،أي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمٞمقم أيمٛمٚم٧م ًمٙمؿ ديٜمٙمؿ إمم 

 ؟ومٝمؾ ٟمحـ ُمٕمنمىل اعمًىلٚمٛملم قمرومٜمىل٤م  ىلذه احل٘مٞم٘مىل٦م ،قمٔمٞمؿ ضمدًا ُمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

نىلىلىل٤م ػم اعمًىلىلىلٚمٛملم ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلدقم٤مة ومٛمىلىلىلـ دوهنىلىلىلؿ مل يٜمتٌٝمىلىلىلقا ًمٕمٔمٛمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه  :أىمقهلىلىلىل٤م آؾمىلىلىلٗم٤مً 

 اًمٞمٝمقدي ىمد اٟمتٌف وىم٤مل ًمق قمٚمٞمٜمىل٤م ؼماًمٜمٕمٛم٦م اإلهلٞم٦م قمغم قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم سمٞمٜمام ذاك احل

َّتذٟم٤م يقم ٟمزوهل٤م قمٞمدًا وم٘م٤مل قمٛمر ٟمزًم٧م يقم قمٞمد يقم نٕم٦م ويقم قمروم٦م سمٜم٤مء ٟمزًم٧م ٓ

دار اهلجىلرة اإلُمىل٤مم  مُمىل٤مذا ىمىل٤مل أطمىلد إئٛمىل٦م إرسمٕمىل٦م و ىلق إُمىل٤م ،قمغم قمٔمٛمىل٦م   ىلذه أيىل٦م

وٓ شمٔمٜمىلقا أن اعمًىل٠مًم٦م ُمىلـ شمقاومىلف إُمىلقر أو  اٟمتٌٝمىلقا،-ُم٤مًمؽ اسمـ أٟمىلس رمحىلف اهلل ىمىل٤مل 

ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م  : وريض قمٜمىلفىمىل٤مل رمحىلف اهلل -ُمـ اًم٘مِمقر يمام ي٘مقًمىلقن
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ُمىلىلىلـ اسمتىلىلىلدع ذم اإلؾمىلىلىلام سمدقمىلىلىل٦م يرا ىلىلىل٤م طمًىلىلىلٜم٦م وم٘مىلىلىلد زقمىلىلىلؿ أن حمٛمىلىلىلدًا   ،ًمىلىلىلٞمس سمىلىلىلدع يمثىلىلىلػمة

ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م يرا ىلىل٤م  ،صىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف وقمىلىلغم اًمىلىلف وؾمىلىلٚمؿ ظمىلىل٤من اًمرؾمىلىل٤مًم٦م

وم٘مىلىلد زقمىلىلؿ أن حمٛمىلىلدًا  صىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف وقمىلىلغم اًمىلىلف وؾمىلىلٚمؿ  ،طمًىلىلٜم٦م ي٘مىلىلقل ًمىلىلؽ ُمىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىل٤م

٧ُم ﴿ىمقل اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم  ااىمرؤو ،ًمرؾم٤مًم٦مظم٤من ا ْؿ ِديىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَٛمىْل اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمٙمىُل

اَم ِديٜمىًلىل٤م ُؿ اإِلؾْمىلىل ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىل
ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلل َوَرِوىلىل -ومىلىلام مل يٙمىلىلـ يقُمئىلىلذ ديٜمىلىل٤ًم  ،[3]المائاادة:﴾قَمَٚمىلىل

ٓ يٙمىلىلقن  ،ومىلىلام مل يٙمىلـ يقُمئىلذ ديٜمىل٤مً  -يمىلام يٙمتىل٥م سمىلامء اًمىلذ ٥م يمىلىلام ي٘مقًمىلقن ُمىلـ ىمٌىلؾ

إذًا أظمىلىلىلتؿ اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م  ،هلىلىلىل٤موَّ ح سمىلىلىلف أَ ٚمُ وٓ يّمىلىلىلٚمح آظمىلىلىلر  ىلىلىلذه إُمىلىلىل٦م إٓ سمىلىلىلام َصىلىلىل  ،ٞمىلىلىلقم ديٜمىلىلىل٤مً اًم

ُم٤مًمؽ ي٘مقل وٓ يّمٚمح آظمر  ذه إُم٦م إٓ  ،وىمقوم٤ًم قمٜمد  ذه ااٛمٚم٦م اعم٤مًمٙمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م

وأن دمىلد ذم اعمجتٛمىلع اإلؾمىلاُمل ـمقائىلػ ون٤مقمىل٤مت وومىلرق  ،سمام صٚمح سمىلف أوهلىل٤م

ًمفؾمىلىلام وقمىلىلقد احلٙمىلىلؿ ًمفؾمىلىلام وًمٙمىلىلٜمٝمؿ ويمٚمٝمىلىل٤م شمٜمِمىلىلد اًمٕمىلىلز  آظمر ىلىل٤موأطمىلىلزاب وإمم 

 :إٓ ُمـ ؿم٤مء اهلل وىمٚمٞمؾ ُم٤م  ؿ يّمدق قمٚمٞمٝمؿ ىمقل اًمِم٤مقمر اًمٕمر  اًم٘مديؿ

 أوردهههس دههعع ودههعع م ههتم 

 

 

 

 مس هكذا يهس دهعع رهورد ا  ه  

ٕن ُم٤مًمىلىلؽ رمحىلىلف اهلل ؾمىلىلٛمٕمتؿ أٟمىلىلف ىمىلىل٤مل ٓ يّمىلىلٚمح آظمىلىلر  ىلىلذه إُمىلىل٦م إٓ سمىلىلام  ؟عمىلىل٤مذا 

عمىل٤مذا صىلٚمح أوهلىل٤م سمىل٤مإليامن  ،قاب خمتٍمىلوضمىل ،ؾم١مال خمتٍم ضمداً  ،صٚمح سمف أوهل٤م

واًمٕمٛمىلىلىلؾ اًمّمىلىلىل٤مًمح اإليىلىلىلامن واًمٕمٛمىلىلىلؾ اًمّمىلىلىل٤مًمح يما ىلىلىل٤م ٓ يٛمٙمىلىلىلـ اًمقصىلىلىلقل إًمىلىلىلٞمٝمام إٓ 

نٕمف إُم٤مم ُمـ أئٛمىل٦م اعمًىلٚمٛملم ذم  ،وُم٤م  ق اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ،سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع

 .أسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر طمٞمٜمام ىم٤مل اًمٕمٚمؿ أٟم٤م أهنل اًمٙمام هبذه إسمٞم٤مت

 هلل قهههس  ردهههول العلههها قهههس  ا

 

 

 

 قههس  الاهه س ة لههو   سلتمويهه  

 مس العم  ىاسك للخالف دفسهة 

 

  هها الردههو  و هها رأي فقوهه  

 كال وال ج ع الاهفس  وىفوههس 

 

 سو حههذرام مههن التعووهه  والت هه 

وهبذا اًم٘مىلدر يمٗم٤ميىل٦م وٟمًىل٠مل اهلل قمىلز وضمىلؾ أن يٜمٗمٕمٜمىل٤م سمىلام ؾمىلٛمٕمٜم٤م وأن يٚمٝمٛمٜمىل٤م اًمٕمٛمىلؾ  
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 ىمدير.سمام شمٕمٚمٛمٜم٤م و ق قمغم يمؾ رء 

   .(00:  00: 47/   538) اهلدى والنور / 

 .(00:  10: 14/   538دى والنور / ) اهل
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 خلس االبتداع

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م  اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 هلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.أن ٓ إًمف إٓ ا

ٚمُِٛمقنَ ﴿ ىلىلىل ًْ ُتْؿ ُُم َّٓ َوَأْٟمىلىل َـّ إِ ُىلىلىلقشُم ِف َوٓ َم
ؼَّ شُمَ٘م٤مشمىِلىل قا اهللََّ طَمىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ]   ﴾َيىلىل

 .[402عم ان:

ُٙمؿُ ﴿ ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ دَ  َي٤م َأهير ـْ َٟمْٗمٍس َواطمىِل ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ٤م اًمَّ ٤م َزْوضَمٝمىَل َؼ ُِمٜمْٝمىَل ٍة َوظَمٚمىَل

٤مَن  ٤مَم إِنَّ اهللََّ يمىَل ٤مَءًُمقَن سمىِلِف َوإَْرطمىَل ىًَل ِذي شَم ُ٘مقا اهللََّ اًمَّىل ٤مًء َواشمَّ ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

 .[4]النسا::﴾قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىِمٞم٤ًٌم

ًٓ ؾَمىلىلىل ﴿ ْق قا ىَمىلىلىل قا اهللََّ َوىُمقًُمىلىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ْؿ * ِديًدا َيىلىلىل ْؿ َأقْماَمًَمُٙمىلىلىل ٚمِْح ًَمُٙمىلىلىل ُيّْمىلىلىل

ـْ ُيٓمِعِ   [34-30]األحابا :﴾اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقًزا قَمٔمىِلٞماًم  َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد 

 ًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر. حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م وا

يمٚمٛمتل ذم  ذه اًمٚمٞمٚم٦م اًمٓمٞم٦ٌم إن ؿم٤مء اهلل واعم٤ٌمريم٦م ذم يمٚمٛمتلم ظمٗمٞمٗمتلم ىمّمػمشملم 

ضمدًا ًمٙمٜمٝمام جيٛمٕم٤من اإلؾمام يمٚمف،  ٤م: أٓ ٟمٕمٌىلد إٓ اهلل، و ىلذا يمٚمٙمىلؿ شمٕمرومقٟمىلف ُمىلع 

 همٗمٚم٦م قمـ يمثػم ُمـ طم٘م٤مئؼ  ذه اًمٕم٤ٌمدة.
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ٕمىلد أن ىمٚمٜمىل٤م ذم اًمٙمٚمٛمىل٦م إومم: أُم٤م إظمرى ومٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقهن٤م و ىلل سم

أٓ ٟمٕمٌىلىلىلد إٓ اهلل، أُمىلىلىل٤م اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م إظمىلىلىلرى: أٓ ٟمٕمٌىلىلىلده إٓ سمىلىلىلام ذع اهلل، أٓ ٟمٕمٌىلىلىلد إٓ اهلل 

 وأٓ ٟمٕمٌده إٓ سمام ذع اهلل.

إذًا  ٤م طم٘مٞم٘مت٤من ذقمٞمت٤من  ٤مُمت٤من ضمدًا ضمدًا، ٓ يٙمقن اعمًىلٚمؿ ُم١مُمٜمىل٤ًم إٓ سمٕمىلد أن 

وإيامٟمىلىلف،  ىلىل٤م: أٓ ٟمٕمٌىلىلد إٓ اهلل.  ىلىلذه  م٘مىلىلؼ ُمٕمٜمىلىلك  ىلىل٤مشملم اًمٙمٚمٛمتىلىللم ذم ٟمٗمًىلىلف وىمٚمٌىلىلف

 إومم. وإظمرى: أٓ ٟمٕمٌده إٓ سمام ذع اهلل.

: ¢ومٝم٤مشمىلىلىلىل٤من اًمٙمٚمٛمتىلىلىلىل٤من  ىلىلىلىل٤م ظماصىلىلىلىل٦م اًمِمىلىلىلىلٝم٤مدشملم اًمٚمتىلىلىلىللم ىمىلىلىلىل٤مل ومىلىلىلىلٞمٝمام رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

 ل  شطمتك يِمٝمدوا أٓ إًمف إٓ اهلل –يمؾ اًمٜم٤مس ُمـ اًمٙمٗم٤مر  –أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس »

 اًمٙمٚمٛم٦م إومم.

إٓ سمحًىلىلىلىلىلىل٤مهب٤م، إٓ سمح٘مٝمىلىلىلىلىلىل٤م » ىلىلىلىلىلىلل اًمٙمٚمٛمىلىلىلىلىلىل٦م إظمىلىلىلىلىلىلرى   شاهلل وأن حمٛمىلىلىلىلىلىلدًا رؾمىلىلىلىلىلىلقل»

 .شوطم٤ًمهبؿ قمٜمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

يمثىلىلػم ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس ٓ يٕمٚمٛمىلىلقن طم٘مٞم٘مىلىل٦م  ىلىل٤مشملم اًمِمىلىلٝم٤مدشملم اًمٚمتىلىللم ٓ يٛمٙمىلىلـ ًمٙمىلىل٤مومر أن 

ي٘مٌؾ إؾماُمف إٓ سم٠من يِمىلٝمد أن ٓ إًمىلف إٓ اهلل وأن حمٛمىلدًا رؾمىلقل اهلل، يمٚمٜمىل٤م يٕمٚمىلؿ  ىلذه 

د أن ٓ إًمىلىلىلىلىلف إٓ اهلل وأن حمٛمىلىلىلىلىلدًا رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل، وًمٙمىلىلىلىلىلـ احل٘مٞم٘مىلىلىلىلىل٦م أن اإلؾمىلىلىلىلىلام أن شمِمىلىلىلىلىلٝم

اًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ٓ يٕمٚمٛمىلقن ُمىل٤م شمتٓمٚمٌىلف  ٤مشمىل٤من اًمِمىلٝم٤مدشم٤من، إومم ٓ إًمىلف إٓ اهلل، 

 وإظمرى حمٛمد رؾمقل اهلل.

أريىلىلىلد أن أديىلىلىلىلر يمٚمٛمتىلىلىلىلل  ىلىلىلذه ذم  ىلىلىلىلذه اًمٚمٞمٚمىلىلىلىل٦م طمىلىلىلقل اًمِمىلىلىلىلٝم٤مدة اًمث٤مٟمٞمىلىلىلىل٦م: وأن حمٛمىلىلىلىلدًا 

 اًمِمٝم٤مدة إومم ٓ سمد ُمٜمف.رؾمقل اهلل، ُمع اإلجي٤مز ُمـ اًمٌٞم٤من ذم 

شمٕمٜمىلىلىلل أول ُمىلىلىل٤م  شأُمىلىلىلرت أن أىم٤مشمىلىلىلؾ اًمٜمىلىلىل٤مس طمتىلىلىلك يِمىلىلىلٝمدوا أن ٓ إًمىلىلىلف إٓ اهلل»وم٘مقًمىلىلىلف: 

شمٕمٜمل: أٓ ُمٕمٌقد سمحؼ ذم اًمقضمقد إٓ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، شمٕمٜمىلل: أن خيٚمىلص اعمًىلٚمؿ 

قم٤ٌمدشمىلىلف هلل قمىلىلز وضمىلىلؾ ومىلىلا ينمىلىلك ذم قمٌىلىل٤مدة اهلل ُمىلىلع اهلل أطمىلىلدًا. و ىلىلذا ًمىلىلف سمحثىلىلف اًمٓمقيىلىلؾ، 
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اًمٙمام ذم  ذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم أن  ٤م ًمف أيمثر ُمـ ُمرة، ًمٙمـ أردت إجي٤مزٕمروٜموًمٕمٚمٜم٤م شم

ُمٕمٜم٤م ىلىل٤م: ٓ ُمٕمٌىلىلقد سمحىلىلؼ إٓ اهلل، ًمىلىلٞمس ُمٕمٜم٤م ىلىل٤م يمىلىلام ىمىلىلد يتىلىلق ؿ اًمىلىلٌٕمض: ٓ إًمىلىلف أي: ٓ 

رب،  ذا ُمٕمٜمًك ىم٤مس، اإلًمف  ق اعمٕمٌقد، أُم٤م اًمرب وم٘مد يٓمٚمؼ قمغم اخل٤مًمؼ ؾمٌح٤مٟمف 

 ورب اًمٕمىلرش اًمٕمٔمىلٞمؿ وٟمحىلق ذًمىلؽ، وشمٕم٤ممم اًمذي  ق رب اًمٌٞم٧م و ق رب اًمٕم٤معملم

 وىمد يٓمٚمؼ قمغم رب اعم٤مل ص٤مطم٥م اعم٤مل وص٤مطم٥م اًمدار وٟمحق ذًمؽ.

ومٚمىلىلىلٞمس اعم٘مّمىلىلىلقد ُمىلىلىلـ اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م اًمٓمٞمٌىلىلىل٦م  ىلىلىلذه: ٓ إًمىلىلىلف إٓ اهلل سمٛمٕمٜمىلىلىلك: ٓ رب إٓ اهلل 

وم٘مىلىلىلىلىلط، ٓ. وإٟمىلىلىلىلىلام اعم٘مّمىلىلىلىلىلقد: ٓ ُمٕمٌىلىلىلىلىلقد سمحىلىلىلىلىلؼ ذم اًمقضمىلىلىلىلىلقد إٓ اهلل، وًمىلىلىلىلىلذًمؽ ومٙمٚمٛمىلىلىلىلىل٦م 

٤ًم ممىلىل٤م يرضمىلىلك ًم٘م٤مئٚمٝمىلىل٤م يىلىلقم ًم٘مىلىل٤مء اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ ُمىلىلـ اًمتقطمٞمىلىلد  ىلىلذه ٓ شمٗمٞمىلىلد صىلىل٤مطمٌٝم٤م ؿمىلىلٞمئ

اًمٜمج٤مة ذم اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر إٓ إذا ومٝمؿ ُمٕمٜمك اإلًمف ذم  ذه اًمِمٝم٤مدة، ذم  ذه اًمٙمٚمٛم٦م 

 اًمٓمٞم٦ٌم اإلًمف  ق اعمٕمٌقد احلؼ، وما يٕمٌد ُمع اهلل همػمه شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

 ٙمىلىلذا ُمٕمٜمىلىلك يمٚمٛمىلىلىل٦م اًمتقطمٞمىلىلد، ذًمىلىلىلؽ ٕن اعمنمىلىليملم يمىلىل٤مٟمقا سمىلىلىلٜمص اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلىلريؿ، 

٤مٟمقا سمىلىلٜمص اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ يِمىلىلٝمدون أن ظمىلىل٤مًمؼ اًمًىلىلاموات وإروىلىللم  ىلىلق اهلل، ىمىلىل٤مل يمىلىل

ُ﴿قمز وضمؾ:  َـّ اهللَّ َٛمَقاِت َوإَْرَض ًَمٞمَُ٘مقًُم ًَّ ـْ ظَمَٚمَؼ اًم ـْ ؾَم٠َمًْمتَُٝمْؿ َُم
 . [33]البم :﴾َوًَمئِ

ومىلىلا يٙمٗمىلىلل اعمًىلىلٚمؿ إذًا أن ي٘مىلىلقل: إن اهلل  ىلىلق اخلىلىل٤مًمؼ  ىلىلق اًمىلىلرازق و ىلىلذا ٓ سمىلىلد ُمٜمىلىلف، 

ْمىلىلؿ إمم اقمت٘مىلىل٤مده سم٠مٟمىلىلف ٓ رب إٓ اهلل وٓ ظمىلىل٤مًمؼ إٓ اهلل وٓ رازق إٓ ًمٙمىلىلـ جيىلىل٥م أن ي

اهلل وٓ ُمٕمٌىلىلىلىلقد ذم اًمقضمىلىلىلىلقد سمحىلىلىلىلؼ إٓ اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم وسمىلىلىلىلذًمؽ ي٘مىلىلىلىلقم سمحىلىلىلىلؼ  ىلىلىلىلذه 

 اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، ي٘مقم سمحؼ  ذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم.

اًمٙمىلام ذم  ىلذه اًمٙمٚمٛمىل٦م اًمٓمٞمٌىل٦م ٕٟمٜمىلل شمٕمروىل٧م ًمىلذًمؽ أيمثىلر ُمىلـ  زىمٚم٧م آٟمٗم٤ًم: أوضمىل

د أن أظمّمىلىلىلص ىمٚمىلىلىلٞماً ُمىلىلىلـ ضمٚمًىلىلىلتٜم٤م  ىلىلىلذه طمىلىلىلقل اًمِمىلىلىلٝم٤مدة اًمث٤مٟمٞمىلىلىل٦م و ىلىلىلل: وأن ُمىلىلىلرة، أريىلىلىل

 حمٛمدًا رؾمقل اهلل.

ىمٚم٧م:  ىل٤م يمٚمٛمتىل٤من: ٓ ٟمٕمٌىلد إٓ اهلل  ىلذا ُمٕمٜمىلك ٓ إًمىلف إٓ اهلل. واًمٙمٚمٛمىل٦م اًمث٤مٟمٞمىل٦م: ٓ 
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ٟمٕمٌىلىلىلىلد اهلل إٓ سمىلىلىلىلام ذع اهلل، ومىلىلىلىل٢مذا قمٌىلىلىلىلدٟم٤م اهلل سمىلىلىلىلام ذع اهلل وم٘مىلىلىلىلط يٙمىلىلىلىلقن صىلىلىلىلدىمٜم٤م وآُمٜمىلىلىلىل٤م 

 إًمف إٓ اهلل حمٛمد رؾمقل اهلل. طم٘مٞم٘م٦م طمٞمٜمام ٟم٘مقل: ٓ

أُمىلىل٤م إذا وؾمىلىلٕمٜم٤م دائىلىلرة اًمٕمٌىلىل٤مدة ومٕمٌىلىلدٟم٤م اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ سمىلىلام مل ينمىلىلع رسمٜمىلىل٤م قمىلىلز وضمىلىلؾ ذم 

اًم٘مرآن وٓ ذم اًمًٜم٦م وما ٟمٙمقن ىمد آُمٜمىل٤م طم٘مٞم٘مىل٦م سم٤مًمِمىلٝم٤مدة اًمث٤مٟمٞمىل٦م: وأن حمٛمىلدًا رؾمىلقل 

 اهلل. مل؟ ٕن إيامٟمٜم٤م سم٠من حمٛمدًا رؾمقل اهلل يٕمٜمل أُمريـ اصمٜملم:

ٟمىلىلف ُمٌٕمىلىلقث رؾمىلىلقًٓ ُمىلىلـ رب اًمٕمىلىل٤معملم ًمٙم٤مومىلىل٦م اًمٜمىلىل٤مس سمِمىلىلػمًا وٟمىلىلذيرًا، إُمىلىلر إول: أ

 رؾمقًٓ يٕمٜمل سمرؾم٤مًم٦م  ل رؾم٤مًم٦م اإلؾمام.

وإُمىلىلر أظمىلىلر: أٟمىلىلف سمٚمىلىلغ اًمرؾمىلىل٤مًم٦م، وأدى إُم٤مٟمىلىل٦م، ومل يىلىلدع ٕطمىلىلد ؿمىلىلٞمئ٤ًم يًىلىلتدريمف 

سمحىلىلىلؼ يمقٟمىلىلىلف رؾمىلىلىلقًٓ  ¢، وًمىلىلىلذًمؽ ىمىلىلىل٤مل رسمٜمىلىلىل٤م شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم ُم١ميمىلىلىلدًا ًم٘مٞم٤مُمىلىلىلف ¢قمٚمٞمىلىلىلف 

 ن حمٛمدًا رؾمقل اهلل. وسمذًمؽ ٟمِمٝمد ومٜم٘مقل: وأ

قمىلىلغم قمرومىلىل٦م وذم طمجىلىل٦م اًمىلىلقداع  ¢وىمىلىلد ٟمزًمىلىل٧م آيىلىل٦م قمٔمٞمٛمىلىل٦م ضمىلىلدًا ضمىلىلدًا ورؾمىلىلقل اهلل 

أدى اًمرؾم٤مًم٦م يم٤مُمٚم٦م همىلػم ُمٜم٘مقصىل٦م، وم٘مىل٤مل قمىلز وضمىلؾ:  ¢شم٠ميمٞمدًا هلذا اعمٕمٜمك أن اًمٜمٌل 

ؿُ ﴿ ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل اَم اإِلؾْمىلىلىلىل  اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل

 .[3]المائدة:﴾ِديٜم٤ًم

قمىلغم قمرومىلىل٦م ويىلقم نٕمىلىل٦م، وًم٘مىلد قمىلىلرل  ¢ٟمزًمىل٧م  ىلذه أيىلىل٦م اًمٙمريٛمىل٦م ورؾمىلىلقل اهلل 

ىمٞمٛم٦م  ذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م،  ذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمذي اُمتـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم هب٤م قمغم 

 إمم آظمر أي٦م. [3]المائدة:﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمؿْ ﴿قم٤ٌمده سم٘مقًمف: 

 ذه احل٘مٞم٘م٦م طمؼم ُمىلـ أطمٌىل٤مر اًمٞمٝمىلقد يمىل٤من ىمىلد أؾمىلٚمؿ  ىلداه اهلل قمىلز وضمىلؾ  وىمد قمرل

٦م ُمىلىلـ أؾمىلىلٚمؿ ُمىلىلـ اًمٞمٝمىلىلقد، إمم اإليىلىلامن سمىلىل٤مهلل ورؾمىلىلقًمف أٓ و ىلىلق يمٕمىلىل٥م إطمٌىلىل٤مر قمىلىلغم ىمٚمىلىل

٤م درس ُمىلـ يمتىل٤مب اهلل  ىلذه أيىل٦م اًمٙمريٛمىل٦م ضمىل٤مء إمم قمٛمىلر سمىلـ اخلٓمىل٤مب ومٚمام قمىلرل ممىل

نمىل هيىلقد ٟمزًمىلىل٧م َّٓتىلذٟم٤م يىلىلقم وم٘مىل٤مل: يىل٤م أُمىلىلػم اعمىل١مُمٜملم! آيىل٦م ذم يمتىلىل٤مب اهلل ًمىلق قمٚمٞمٜمىلىل٤م ُمٕم
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ْؿ ِديىلٜمَُٙمؿْ ﴿ٟمزوهل٤م قمٞمدًا. ىمىل٤مل قمٛمىلر: ُمىل٤م  ىلل؟ ىمىل٤مل:  إمم  [3]المائادة:﴾اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ًَمٙمىُل

آظمىلىلر أيىلىل٦م. وم٘مىلىل٤مل قمٛمىلىلر ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف: ًم٘مىلىلد ٟمزًمىلىل٧م ذم يىلىلقم قمٞمىلىلد يىلىلقم ااٛمٕمىلىل٦م 

 قمغم قمروم٦م. ¢ورؾمقل اهلل 

ٕمٔمٛمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه أيىلىلىل٦م إذًا ًم٘مىلىلىلد صىلىلىلدق ًم٘مىلىلىلد صىلىلىلدق فمىلىلىلـ يمٕمىلىلىل٥م إطمٌىلىلىل٤مر طمٞمىلىلىلٜمام أطمىلىلىلس سم

طمٞمىلىلىلٜمام ىمىلىلىل٤مل: ًمىلىلىلق ٟمزًمىلىلىل٧م قمىلىلىلغم اًمٞمٝمىلىلىلقد َّٓتىلىلىلذوا يىلىلىلقم ٟمزوهلىلىلىل٤م قمٞمىلىلىلدًا، ومىلىلىل٠مظمؼمه قمٛمىلىلىلر سمىلىلىل٠من 

 اعمًٚمٛملم يٕمٞمدون ذم  ذا اًمٞمقم ومٕماً أٓ و ق يقم ااٛمٕم٦م ويقم قمروم٦م أيْم٤ًم.

 ىلىلق  -و ىلىلل ذم صىلىلحٞمح اًمٌخىلىل٤مري  -اًمٖمىلىلرض ُمىلىلـ شم٘مىلىلديؿ  ىلىلذه اًمروايىلىل٦م اًمّمىلىلحٞمح٦م 

ٛم٦م  ذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل اُمتـ اهلل هبىل٤م قمىلغم قمٌىل٤مده شمذيمػم اعم١مُمٜملم سم٤مهلل ورؾمقًمف طم٘م٤ًم، سمٕمٔم

ْؿ ِديىلٜمَُٙمؿْ ﴿طمٞمٜمام ىم٤مل:  ًمٙمىلـ اعمًىلٚمٛملم إٓ ىمٚمىلٞماً ُمىلٜمٝمؿ  [3]المائادة:﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمٙمىُل

مل يٕمرومىلقا ىمٞمٛمىلىل٦م  ىلذه اًمٜمٕمٛمىلىل٦م، ومل ي٘مىلدرو ٤م طمىلىلؼ ىمىلدر ٤م، مل؟ ًمًىلىلٌٌلم اصمٜمىللم، أطمىلىلد ٤م 

 ف.يٕمقد إمم اًمٗمٙمر وأظمر يٕمقد إمم اًمٕمٛمؾ اًمذي  ؿ قمٚمٞم

أُمىلىل٤م اًمٗمٙمىلىلر وم٢مٟمٜمىلىل٤م إمم اًمٞمىلىلقم ٟمٕمىلىلٞمش ذم ُمِمىلىلٙمٚم٦م وم٘مٝمٞمىلىل٦م خم٤مًمٗمىلىل٦م عمىلىل٤م شمىلىلٜمص قمٚمٞمىلىلف  ىلىلذه 

، ٟمٕمىلىلىلىلىلٞمش ذم ¢أيىلىلىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلـ أن اًمىلىلىلىلديـ أيمٛمٚمىلىلىلىلف اهلل قمىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ قمىلىلىلىلغم رؾمىلىلىلىلقًمف 

ُمِمىلىلٙمٚم٦م، ُمِمىلىلٙمٚم٦م أن اًمٕمٌىلىل٤مدات اًمتىلىلل يتٕمٌىلىلد ٤م اعمًىلىلٚمٛمقن اًمٞمىلىلقم يمثىلىلػم ُمٜمٝمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ُمىلىلىلـ 

ٟمٗم٤ًم أوًٓ أي٦م وأهن٤م ٟمزًم٧م ذم اًمديـ سمٌمء، ًمٞمس ُمـ اإلؾمام سمًٌٞمؾ ُمع أٟمٜم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م آ

 قمغم ضمٌؾ قمروم٤مت وذم طمج٦م اًمقداع. ¢يقم قمٞمد ورؾمقل اهلل 

 ذه اًمٜمٕمٛم٦م قمٔمٞمٛم٦م ُم٤م ىمدر ٤م يمثػم ُمىلـ اعمًىلٚمٛملم طمىلؼ ىمىلدر ٤م، وًمىلق أهنىلؿ ىمىلدرو ٤م 

، ًمًىل٧م أقمٜمىلل وم٘مىلط أن ¢طمؼ ىمىلدر ٤م ًمقىمٗمىلقا قمٜمىلدُم٤م ذع اهلل قمىلغم ًمًىل٤من رؾمىلقل اهلل 

يمتىلىل٤مب اهلل وقمىلىلغم طمىلىلدي٨م رؾمىلىلقل اهلل   ٜمىلىل٤مك ىمىلىلقاٟملم ودؾمىلىل٤مشمػم ووىلىلٕم٧م مل شمقوىلىلع قمىلىلغم

، ٕن  ىلىلىلذه اًمدؾمىلىلىل٤مشمػم واًم٘مىلىلىلقاٟملم مل يْمىلىلىلٕمٝم٤م قمٚمىلىلىلامء اعمًىلىلىلٚمٛملم ووم٘مٝمىلىلىل٤مء اعمًىلىلىلٚمٛملم ¢

واعمًٚمٛمقن اعمتٕمٌدون اعمخٚمّمقن ًمديٜمٝمؿ، وإٟمام  ل ومرو٧م قمٚمٞمٝمؿ، وإٟمام أقمٜمل 
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أومراد اعمًٚمٛملم اًمّم٤محللم ُمٜمٝمؿ اًمىلذيـ ي٘مقُمىلقن اًمٚمٞمىلؾ ويّمىلقُمقن اًمٜمٝمىل٤مر وُمىلع ذًمىلؽ 

د  ذه اًمٜمٕمٛم٦م ُمـ يمامل اًمديـ، ومٞمتٕمٌدون اهلل قمز وضمىلؾ سمىلام مل يىل٠مِت ومٝمؿ ٓ ي٘مٗمقن قمٜم

 ذم اًمديـ ومل يٌٞمٜمف رؾمقل رب اًمٕم٤معملم.

 ىلىلىلذا اًمىلىلىلذي أردت شمقوىلىلىلٞمحف سمٕمىلىلىلد ذًمىلىلىلؽ اإلنىلىلىل٤مل طمٞمىلىلىلٜمام ىمٚمٜمىلىلىل٤م أصىلىلىلان ٓ سمىلىلىلد ًمٙمىلىلىلؾ 

ُمًٚمؿ أن يديـ اهلل هبام، إصؾ إول: أٓ يٕمٌد إٓ اهلل. وإصؾ اًمث٤مين: أٓ يٕمٌده 

 هلل، مل؟ ٕن اًمديـ ىمد أيمٛمٚمف اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.إٓ سمام ذع ا

هم٤مئٌىلىل٦م قمىلىلـ أذ ىلىل٤من يمثىلىلػم ُمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛملم اعمتٕمٌىلىلديـ  –ُمىلىلع إؾمىلىلػ  – ىلىلذه احل٘مٞم٘مىلىل٦م 

واعمتٗم٘مٝملم، ذًمؽ ٕن اإلؾمام اًمٞمقم وىمد ُم٣م قمٚمٞمف أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟمىل٤ًم ىمىلد دظمىلؾ ومٞمىلف 

وأصمىل٤مر  ¢ُمع اًمزُمـ ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف، وًمذًمؽ ضم٤مءت إطم٤مديىل٨م اًمّمىلحٞمح٦م قمىلـ اًمٜمٌىلل 

اًمًىلىلىلىلٚمٗمٞم٦م امىلىلىلىلذر ُمىلىلىلىلـ اإلدظمىلىلىلىل٤مل ًمٌمىلىلىلىلء ُمىلىلىلىل٤م ذم اًمىلىلىلىلديـ سم٤مؾمىلىلىلىلؿ اًمت٘مىلىلىلىلرب إمم اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك 

وشمٕم٤ممم، ذًمؽ ٕن اهلل قمز وضمؾ ىمد يمٗم٤مٟم٤م ُم١مٟم٦م اإلطمىلداث واإلدظمىل٤مل ذم اًمىلديـ ُمىل٤م مل 

 يٙمـ ُمٜمف يمام ؾمٛمٕمتؿ آٟمٗم٤ًم ُمـ أي٦م اًمتل ٟمزًم٧م ذم قمروم٦م.

ديىلىل٨م  ىلىلذا اعمٕمٜمىلىلك اًمىلىلذي شمْمىلىلٛمٜمتف أيىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىل٦م ذم سمٕمىلىلض إطم٤م ¢وأيمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

ُمىل٤م شمريمىل٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ي٘مىلرسمٙمؿ إمم اهلل ويٌٕمىلديمؿ قمىلـ اًمٜمىل٤مر »: ¢اًمّمحٞمح٦م اًمتل ُمٜمٝم٤م ىمقًمىلف 

إٓ وأُمىلىلرشمٙمؿ سمىلىلف، وُمىلىل٤م شمريمىلىل٧م ؿمىلىلٞمئ٤ًم يٌٕمىلىلديمؿ قمىلىلـ اهلل وي٘مىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىل٤مر إٓ وهنٞمىلىلتٙمؿ 

إذًا اٟمتٝمك سم٤مب اًمٕم٤ٌمدة، وما ؾمٌٞمؾ ٕن يتٕمٌد اعمًٚمؿ إٓ سمام ضم٤مءٟم٤م سمف رؾمقل اهلل  شقمٜمف

¢. 

ٕطم٤مديىلىلىل٨م اًمٙمثىلىلىلػمة واًمٙمثىلىلىلػمة ضمىلىلىلدًا ويمىلىلىلذًمؽ أصمىلىلىل٤مر قمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ أضمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا ضمىلىلىل٤مءت ا

اًمّمىلىلح٤مسم٦م واًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح شمٜمٝمىلىلك اعمًىلىلٚمٛملم ُمىلىلـ اإلطمىلىلداث ذم اًمىلىلديـ، شمٜمٝمىلىل٤م ؿ هنٞمىلىل٤ًم 

ُمٓمٚم٘مىلىلىل٤ًم دون أن يىلىلىلدظمؾ  ىلىلىلذا اًمٜمٝمىلىلىلل رء ُمىلىلىلـ اًمتخّمىلىلىلٞمص أو اًمت٘مٞمٞمىلىلىلد، وسمٕمىلىلىلض  ىلىلىلذه 

 إطم٤مدي٨م ُمٕمرووم٦م وًمٙمـ ىمؾ ُمـ ي٘مػ قمٜمد دًٓمتٝم٤م اًمٕم٤مُم٦م.
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يٗمتىلىلتح هبىلىل٤م  ¢سمخٓمٌىلىل٦م احل٤مضمىلىل٦م اًمتىلىلل يمىلىل٤من رؾمىلىلقل اهلل ومتٟمٗمىلىل٤ًم اومتتحىلىل٧م يمٚمٛمتىلىلل  ىلىلذه 

، وذ إُمىلىلقر ¢ظمٓمٌىلف، وومٞمٝمىلىل٤م: ظمىلىلػم اًمٙمىلىلام يمىلىلام اهلل، وظمىلىلػم اهلىلىلدي  ىلىلدي حمٛمىلىلد 

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

 ذه اًمٙمٚمٞم٦م يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم اًمٜمىل٤مر؛ ٓ جيىلقز 

هلل ورؾمىلىلقًمف طم٘مىل٤ًم أن يٕمىل٤مرض  ىلذه اًمٙمٚمٞمىلىل٦م وأن ي٘مىلقل: ٓ، ًمٞمًىل٧م يمىلىلؾ عمًىلٚمؿ يىل١مُمـ سمىل٤م

سمدقم٦م واًم٦م أو ًمىلٞمس يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م، يمٞمىلػ ي٘مىلقل  ىلذا ُمًىلٚمؿ يىل١مُمـ سمىل٤مهلل ورؾمىلقًمف 

طم٘مىلىل٤ًم يٕم٤مروىلىلف ويِمىلىل٤مىم٘مف ويِم٤ميمًىلىلف وي٘مىلىلقل: يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م صمىلىلؿ  ٙمىلىلذا ي٘مىلىلقل رؾمىلىلقل 

سمدقمىلىل٦م ؾمىلىلٞمئ٦م. اهلل، صمىلىلؿ  ٜمىلىل٤مك ُمىلىلـ ي٘مىلىلقل: ٓ، اًمٌدقمىلىل٦م شمٜم٘مًىلىلؿ إمم ىمًىلىلٛملم: سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م و

 ذه ىمًٛم٦م وٞمزى جي٥م قمغم يمؾ ُمًٚمؿ أٓ ي١مُمـ هب٤م، ٕهن٤م شمٜم٤مذم إيامٟمف سم٘مقل ٟمٌٞمٜمىل٤م 

 .شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر»صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف: 

قمجٞم٥م ضمدًا أن يقضمد ذم سمٕمض اعمًٚمٛملم ُمـ يِم٤مىمؼ اًمرؾمقل ذم  ىلذه اًمٙمٚمٛمىل٦م، 

٤مك اًمٌدقم٦م شمٜم٘مًؿ إمم ىمًٛملم: وذاك اعمًٚمؿ ي٘مقل:  ٜم شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م» ق ي٘مقل: 

طمًٜم٦م وؾمٞمئ٦م. ُم٤مذا ي٘م٤مل ذم ُمـ ي٘مقل ذم طمدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام آظمر ومٞمف ُمثىلؾ 

  ذه اًمٙمٚمٞم٦م.

 ىلؾ يٕم٘مىلؾ أن ي٘مىلقل ُمًىلٚمؿ:  ىلذا   شيمؾ ُمًٙمر مخىلر، ويمىلؾ مخىلر طمىلرام»: ¢ىم٤مل  

اًمٙمىلىلام ُم٘مًىلىلقم إمم ىمًىلىلٛملم؟ ًمىلىلٞمس يمىلىلؾ ُمًىلىلٙمر مخىلىلر، سمىلىلؾ ُمٜمىلىلف ُمىلىل٤م  ىلىلق مخىلىلر وُمٜمىلىلف ُمىلىل٤م 

 يتّمقر أن يّمدر ُمـ ُمًٚمؿ إٓ ؾمٝمقًا، إٓ ظمٓم٠ًم  ذا ممٙمـ. ًمٞمس سمخٛمر.  ذا ٓ

أُمىلىل٤م أن يّمىلىلٌح ذيٕمىلىل٦م ُمًىلىلتٛمرة ذم أذ ىلىل٤من اعمًىلىلٚمٛملم سمىلىلؾ وأيمثىلىلر اعمًىلىلٚمٛملم سمًىلىل٥ٌم 

زًمىلىلىل٦م وىمىلىلىلع ومٞمٝمىلىلىل٤م قمىلىلىل٤ممل ومٝمٜمىلىلىل٤م شمٙمٛمىلىلىلـ اعمِمىلىلىلٙمٚم٦م، ممٙمىلىلىلـ أن ي٘مىلىلىلقل ىم٤مئىلىلىلؾ ظمٓمىلىلىل٠ًم وؾمىلىلىلٝمقًا ُمىلىلىل٤م 

 خيىلىل٤مًمػ اًم٘مىلىلرآن واًمًىلىلٜم٦م، وًمٙمىلىلـ ٓ يٛمٙمىلىلـ أن شمّمىلىلٌح  ىلىلذه اعمخ٤مًمٗمىلىل٦م ذيٕمىلىل٦م وقمٌىلىل٤مدة

 ُمًتٛمرة ـمٞمٚم٦م  ذه اًمًٜملم اًمٓمقيٚم٦م.
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ًمىلىلىلٞمس يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م  شيمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م»ومٛمىلىلىلـ ي٘مىلىلىلقل ذم ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

يمؾ »وإٟمام  ل سمدقم٦م طمًٜم٦م وسمدقم٦م ؾمٞمئ٦م ُمثٚمف ُمـ ي٘مقل ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام أظمر: 

ومٞم٘مىلىلىلقل ذًمىلىلىلؽ اًمىلىلىلذي ىمًىلىلىلؿ اًمٌدقمىلىلىل٦م إمم ىمًىلىلىلٛملم أيْمىلىلىل٤ًم ي٘مىلىلىلقل: ًمىلىلىلٞمس يمىلىلىلؾ  شُمًىلىلىلٙمر مخىلىلىلر

 ُم٤م  ق مخر وُمٜمف ُم٤م ًمٞمس سمخٛمر.ُمًٙمر مخر، وإٟمام ُمٜمف 

ؾمىلىلىلٌح٤من اهلل! يمٞمىلىلىلػ يتجىلىلىلرأ اعمًىلىلىلٚمؿ أن ي٘مىلىلىلقل هبىلىلىلذه اًم٘مًىلىلىلٛم٦م اًمْمىلىلىلٞمزى؟ واهلل قمىلىلىلز  

٤مىِمِؼ ﴿وضمىلىلؾ ي٘مىلىلقل:  ـْ ُيَِمىلىل ٌِٞمِؾ  َوَُمىلىل ػْمَ ؾَمىلىل ْع هَمىلىل
ُف اهْلىُلىلَدى َوَيتٌَّىِلىل َ ًَمىلىل ٤م شَمٌَىلىللمَّ ِد َُمىلىل ـْ سَمْٕمىلىل

قَل ُِمىلىل ؾُمىلىل اًمرَّ

ِف َُم٤م شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمَّ   .[445]النسا::﴾َؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًمااعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ

امىلىلذر ُمىلىلـ يمىلىلؾ قمٌىلىل٤مدة مل ينمىلىلقمٝم٤م اهلل  ¢إطم٤مديىلىل٨م اًمتىلىلل ضمىلىل٤مءت قمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل 

 قمغم ًم٤ًمن رؾمقل اهلل أيمثر ُمـ أن امٍم.

ذيمىلىلىلرت ًمٙمىلىلىلؿ آٟمٗمىلىلىل٤ًم احلىلىلىلدي٨م اًمىلىلىلذي يٕمىلىلىلؿ يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م سم٠مهنىلىلىل٤م وىلىلىلاًم٦م، وأن أذيمىلىلىلريمؿ 

أصىلح٤مسمف قمٚمٞمىلف ٕصىلح٤مسمف ذم ُمققمٔمىل٦م وقمىلظ هبىل٤م  ¢سمحدي٨م آظمر  ل وصٞم٦م احلٌٞمىل٥م 

اًمّماة واًمًىلام، يمىلام ىمىل٤مل اًمٕمرسمىل٤مض سمىلـ ؾمىل٤مري٦م ريض اهلل شمٕمىل٤ممم قمٜمىلف و ىلق يمىل٤من ُمىلـ 

 ¢وم٘مىلىلىلراء اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م اًمىلىلىلذيـ يمىلىلىل٤مٟمقا يىلىلىل٠موون إمم اًمّمىلىلىلٗم٦م ٓ  ىلىلىلؿَّ هلىلىلىلؿ إٓ صىلىلىلح٦ٌم اًمٜمٌىلىلىلل 

ُمققمٔمىلىل٦م  ¢وقمٔمٜمىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل »وآؾمىلىلتٗم٤مدة ُمىلىلـ قمٚمٛمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام، ىمىلىل٤مل: 

قن، وم٘مٚمٜم٤م: يىل٤م رؾمىلقل اهلل! يم٠مهنىل٤م وصىلٞم٦م ُمىلقدع وضمٚم٧م ُمٜمٝم٤م اًم٘مٚمقب وذروم٧م ُمٜمٝم٤م اًمٕمٞم

وم٠موصٜم٤م وصٞم٦م ٓ ٟمحت٤مج إمم أطمد سمٕمدك أسمدًا. ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّمىلاة واًمًىلام: أوصىلٞمٙمؿ 

سمت٘مىلىلىلقى اهلل واًمًىلىلىلٛمع واًمٓم٤مقمىلىلىل٦م وإن وزم قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ قمٌىلىلىلد طمٌٌمىلىلىل، وم٢مٟمىلىلىلف ُمىلىلىلـ يٕمىلىلىلش ُمىلىلىلٜمٙمؿ 

ومًػمى اظمتاوم٤ًم يمثػمًا، ومٕمٚمٞمٙمؿ سمًٜمتل وؾمٜم٦م اخلٚمٗم٤مء اًمراؿمديـ اعمٝمديلم ُمىلـ سمٕمىلدي 

 ىلىلىلذه  شقمْمىلىلىلقا قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م سم٤مًمٜمقاضمىلىلىلذ، وإيىلىلىل٤ميمؿ وحمىلىلىلدصم٤مت إُمىلىلىلقر، ومىلىلىل٢من يمىلىلىلؾ حمدصمىلىلىل٦م سمدقمىلىلىل٦م

 أيْم٤ًم يمٚمٞم٦م.

صمىلىلؿ ضمىلىل٤مءت  شومىلىل٢من يمىلىلؾ حمدصمىلىل٦م سمدقمىلىل٦م، ويمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م، ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر»
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إظمرى سم٠مًمٗم٤مظ َّتتٚمػ قمـ ًمٗمظ اًمٙمؾ ًمٙمٜمٝمىل٤م شم١ميىلد ُمٕمٜمىلك اًمٙمىلؾ  ¢أطم٤مدي٨م اًمٜمٌل 

 ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام: اعمذيمقر ذم  ذا احلدي٨م وذم ُم٤م ىمٌٚمف، ُمـ ذًمؽ ُمىلثاً 

 ىلىلذا أيْمىلىل٤ًم يٕمٜمىلىلل شمٚمىلىلؽ اًمٙمٚمٞمىلىل٦م اًمتىلىلل  شُمىلىلـ أطمىلىلدث ذم أُمرٟمىلىل٤م  ىلىلذا ُمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ُمٜمىلىلف ومٝمىلىلق رد»

ْؿ ﴿ضم٤مءت ذم احلديثلم اعمذيمقريـ آٟمٗم٤ًم، ٕٟمٙمىلؿ قمٚمٛمىلتؿ ُمىلـ آيىل٦م:  اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ًَمٙمىُل

٘مىلىلقل: أن اًمىلىلديـ ىمىلىلد يمٛمىلىلؾ، ومٛمىلىلـ أطمىلىلدث ذم  ىلىلذا اًمىلىلديـ ؿمىلىلٞمئ٤ًم ... ي [3]المائاادة:﴾ِديىلىلٜمَُٙمؿْ 

أي: ُمردود قمىلغم اًمىلذي أطمىلدث شمٚمىلؽ  شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»

ْؿ ﴿اعمحدصمىلىلىلىلىلىلىل٦م ٕن اًمىلىلىلىلىلىلىلديـ يمٛمىلىلىلىلىلىلىلؾ واحلٛمىلىلىلىلىلىلىلد هلل يمىلىلىلىلىلىلىلام ذم آيىلىلىلىلىلىلىل٦م:  اًْمٞمَىلىلىلىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىلىلىلىل

 .[3]المائدة:﴾ِديٜمَُٙمؿْ 

وم٢مذًا يمٚمام ذيمرٟم٤م طمديث٤ًم وًمق مل يٙمـ ومٞمف ًمٗمظ يمؾ سمدقم٦م، ًمٙمٜمف ي١ميد  ذه اًمٙمٚمٞم٦م يمؾ 

و ىلؿ صماصمىل٦م رضمىل٤مل  ¢وا إمم اًمٜمٌىلل ؤُمـ ذًمؽ ُمثاً طمدي٨م اًمر ط اًمذيـ ضمىل٤ماًمت٠ميٞمد، 

ومٚمىلىلىلؿ جيىلىلىلدوه ومًىلىلىل٠مًمقا أ ٚمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام قمىلىلىلـ قم٤ٌمدشمىلىلىلف، قمىلىلىلـ ىمٞم٤مُمىلىلىلف وصىلىلىلٞم٤مُمف 

، وم٘مٚمىلـ: إٟمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة ¢وىمرسم٤مٟمف ًمٜم٤ًمئف، ومىلذيمرن ُمىل٤م يٕمٚمٛمىلـ ُمىلـ ذًمىلؽ قمىلـ اًمٜمٌىلل 

. ومٚمام ؾمٛمع اًمر ط يمام واًمًام يّمقم ويٗمٓمر، وي٘مقم اًمٚمٞمؾ ويٜم٤مم، ويتزوج اًمٜم٤ًمء

شم٘مقل أو ي٘مقل راوي احلىلدي٨م و ىلق أٟمىلس سمىلـ ُم٤مًمىلؽ ريض اهلل شمٕمىل٤ممم  ¢ٟم٤ًمء اًمٜمٌل 

قمٜمف، ىم٤مل: عم٤م ؾمٛمٕمقا ذًمؽ شم٘م٤مًمق ٤م، أي: وضمدوا قم٤ٌمدة اًمرؾمقل ىمٚمٞمٚم٦م. ؾمىلٌح٤من اهلل! 

رؾمقل اهلل اًمذي ىم٤مم طمتىلك شمٗمٓمىلرت وذم ًمٗمىلظ: شمِمىل٘م٘م٧م ىمىلدُم٤مه، ي٘مىلقل  ىلذا اًمىلر ط أن 

ام ىمٚمٞمٚمىلىلىلىل٦م، عمىلىلىلىل٤مذا؟  ٜمىلىلىلىل٤م اًمِمىلىلىلىل٤م د و ٜمىلىلىلىل٤م اًمٜمٙمتىلىلىلىل٦م يىلىلىلىل٤م إظمقاٟمٜمىلىلىلىل٤م قمٌىلىلىلىل٤مدة اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىل

 وم٤مٟمتٌٝمقا.

إهنؿ يم٤مٟمقا يتق قن أن اًمت٘مرب إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕمىل٤ممم إٟمىلام يٙمىلقن سم٤مًمؽم ىل٥م أي: 

سمىلىل٠من يٜمىلىلذر اعمًىلىلٚمؿ ٟمٗمًىلىلف ًمٕمٌىلىل٤مدة اهلل وم٘مىلىلط وٓ هيىلىلتؿ سمٌمىلىلء ُمىلىلـ أُمىلىلقر اًمىلىلدٟمٞم٤م، ٓ هيىلىلىلتؿ 

ا سمىلىلا ؿمىلىلؽ شمّمىلىلقر خمىلىل٤مًمػ سمٌمىلىلء يتٕمٚمىلىلؼ سمٜمًىلىل٤مئف وأوٓده،  ٙمىلىلذا  ىلىلؿ شمّمىلىلقروا. و ىلىلذ
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 .شٓ ر ٤ٌمٟمٞم٦م ذم اإلؾمام»ًمفؾمام اًمذي ُمـ أىمقاًمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

ُمىلىلـ أضمىلىلؾ  ىلىلذا اًمتىلىلق ؿ اخلىلىل٤مـم  وضمىلىلدوا قمٌىلىل٤مدة اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ىمٚمٞمٚمىلىل٦م، وُمىلىلـ 

ذًمىلىلؽ رضمٕمىلىلقا إمم أٟمٗمًىلىلٝمؿ ي٘مقًمىلىلقن:  ىلىلذا رؾمىلىلقل اهلل ىمىلىلد همٗمىلىلر اهلل ًمىلىلف ُمىلىل٤م شم٘مىلىلدم ُمىلىلـ ذٟمٌىلىلف 

عم٤مذا ٓ يتٛمتع اًمرؾمقل سمٜم٤ًمئف؟ عم٤مذا ٓ يتٛمتع اًمٜمٌىلل  وُم٤م شم٠مظمر، ًم٤ًمن طم٤مهلؿ ي٘مقل:

قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام سمٜمقُمىلىلف؟ عمىلىل٤مذا ٓ يتٛمتىلىلع اًمرؾمىلىلقل سمٓمٕم٤مُمىلىلف وذاسمىلىلف؟ إذًا  ىلىلق يمىلىل٤من يّمىلىلقم 

 ويٗمٓمر، وي٘مقم اًمٚمٞمؾ ويٜم٤مم، ويتزوج اًمٜم٤ًمء أي: يٖمتًؾ ُمٜمٝمـ. 

 ؿ شمّمقروه قمٚمٞمف اًمًام طم٥ًم شمّمقر ؿ اخل٤مـم  أٟمف ىم٤مئؿ اًمٚمٞمؾ يمؾ اًمٚمٞمؾ، أٟمف 

اًمد ر يمؾ اًمد ر وأٟمف ٓ ي٘مرب اًمٜم٤ًمء، يمىلام ىمىل٤مل سمٕمىلض اًم٘مىلداُمك: وىل٤مع اًمٕمٚمىلؿ ص٤مئؿ 

سمىلىللم أومخىلىل٤مذ اًمٜمًىلىل٤مء، ومتّمىلىلقروا اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام أٟمىلىلف ٓ قماىمىلىل٦م ًمىلىلف هبىلىلذه اًمىلىلدٟمٞم٤م، صمىلىلؿ 

سمٕمٚمىلىل٦م ًمىلىلق أهنىلىلؿ صىلىلٛمٛمقا قمٚمٞمٝمىلىل٤م وأسوا  ¢قمىلىل٤مدوا يٕمٚمٚمىلىلقن شمٚمىلىلؽ اًم٘مٚمىلىل٦م ُمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل 

ا وىلآً سمٕمٞمىلدًا، ٕهنىلؿ ىمىل٤مًمقا: وعمىل٤مذا قمٚمٞمٝم٤م ومل يٕمقدوا إمم ؾمٜمتف قمٚمٞمف اًمًىلام ًمْمىلٚمق

رؾمقل اهلل يتٕم٥م ٟمٗمًف ومٞمّمكم اًمٚمٞمىلؾ يمٚمىلف ويّمىلقم اًمىلد ر؟ ُمىل٤م ذم طم٤مضمىل٦م، اهلل همٗمىلر ًمىلف 

 ويمام ي٘م٤مل ذم سمٕمض اًمٌاد: طمط رضمٚمٞمف سم٤معم٤مء اًم٤ٌمرد واؾمؽماح.

 ذا ـمٕمـ ذم قم٤ٌمدة اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، و ق اًمىلذي ضمىل٤مء ذم صىلحٞمح اًمٌخىل٤مري 

ىمىلىلىل٤مم »وُمىلىلٜمٝمؿ اعمٖمىلىلػمة سمىلىلىلـ ؿمىلىلٕم٦ٌم، ىمىلىل٤مل:  ¢اًمٜمٌىلىلىلل ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م ن٤مقمىلىلىل٦م ُمىلىلـ أصىلىلح٤مب 

طمتىلىلك شمٗمٓمىلىلرت ىمىلىلدُم٤مه. ىمىلىل٤مًمقا: يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! ىمىلىلد همٗمىلىلر اهلل ًمىلىلؽ ُمىلىل٤م شم٘مىلىلدم  ¢رؾمىلىلقل اهلل 

يمىلىل٠مهنؿ ي٘مقًمىلىلقن ًمىلىلف: ارومىلىلؼ سمٜمٗمًىلىلؽ، اؿمىلىلٗمؼ قمٚمٞمٝمىلىل٤م، عمىلىل٤مذا شم٘مىلىلقم  شُمىلىلـ ذٟمٌىلىلؽ وُمىلىل٤م شمىلىل٠مظمر

 ٙمذا طمتك شمِم٘م٘م٧م ىمىلدُم٤مه؟ ومٙمىل٤من ضمقاسمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام يمىلام  ىلق اعمٗمىلروض ذم ؾمىلٞمد 

أوما أيمقن قمٌدًا ؿمٙمقرًا، أوما أيمقن »وأومْمؾ اًمٌنم وأيمٛمؾ اًمٌنم ىم٤مـم٦ٌم، ىم٤مل:  اًمٌنم

 .شقمٌدًا ؿمٙمقراً 

طمٞمىلىلىلىلىلٜمام ٟمًىلىلىلىلىلٌف ذًمىلىلىلىلىلؽ اًمىلىلىلىلىلر ط إمم اإلىمىلىلىلىلىلال ذم اًمٕمٌىلىلىلىلىل٤مدة يمىلىلىلىلىل٤مٟمقا  ¢إذًا رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل 
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خمٓمئىلىلىلىللم يمىلىلىلىلؾ اخلٓمىلىلىلىل٠م، يمىلىلىلىل٤مٟمقا ُمتىلىلىلىلق لم ٕهنىلىلىلىلؿ يمىلىلىلىل٤مٟمقا أو ٕهنىلىلىلىلؿ يمىلىلىلىل٤مٟمقا مٛمىلىلىلىلدون ذم 

م، سمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ اًمق ؿ اًم٘م٤مئؿ ذم أذ ٤مهنؿ ومٙمر ؿ اًمر ٤ٌمٟمٞم٦م اًمتل ًمٞم٧ًم ُمـ اإلؾما

وسمٕمد أن قمٚمٚمقا ىمٚم٦م قم٤ٌمدة ٟمٌٞمٝمؿ أن اهلل همٗمىلر ًمىلف واٟمتٝمىلك إُمىلر، ىمىل٤مًمقا: أُمىل٤م ٟمحىلـ ومىلٜمحـ 

ٓ ٟمٕمٚمؿ أن اهلل قمز وضمؾ ىمد همٗمر ًمٜمىل٤م ومىلام  ىلق اًمًىلٌٞمؾ ًمٜمحّمىلؾ ُمٖمٗمىلرة رسمٜمىل٤م قمىلز وضمىلؾ؟ 

 شمٕم٤م د اًمثاصم٦م سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض قمغم ُم٤م ي٠ميت.

ىم٤مل: أُم٤م أٟم٤م وم٠مصقم اًمد ر وٓ أومٓمر، أُم٤م أٟم٤م وم٠مصقم اًمد ر أُم٤م أطمد ؿ وم٘م٤مل ٟم٤مذرًا 

وٓ أومٓمىلىلىلر. ىمىلىلىل٤مل اًمثىلىلىل٤مين: أُمىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م ومىلىلىل٠مىمقم اًمٚمٞمىلىلىلؾ وٓ أٟمىلىلىل٤مم. أُمىلىلىل٤م اًمث٤مًمىلىلىل٨م ىمىلىلىل٤مل: أُمىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م ومىلىلىلا 

أشمىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء، واٟمٍمىلىلومقا ُمتٕم٤م ىلىلديـ قمىلىلغم أن ي٘مىلىلقم يمىلىلؾ واطمىلىلد ُمىلىلٜمٝمؿ سمىلىلام قم٤م ىلىلد اهلل 

٤مب اًمٜم٤ًمء سم٤مًمٙمٚمٞم٦م واٟمٍمومقا قمٚمٞمف ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ يمٚمف، ُمـ صٞم٤مم اًمد ر يمٚمف، ُمـ اضمتٜم

  ٙمذا.

إمم ٟم٤ًمئف وأظمؼمٟمف اخلؼم دظمؾ اعمًىلجد ونىلع اًمٜمىل٤مس  ¢وعم٤م ضم٤مء رؾمقل اهلل 

 شُم٤م سم٤مل أىمقام ي٘مقًمىلقن يمىلذا ويمىلذا ويمىلذا»وظمٓمٌٝمؿ وىم٤مل. ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

 يٕمٜمل: ... أىمقال قمرومتٛمق ٤م وما طم٤مضم٦م إلقم٤مدهت٤م، ًمٙمـ اًمِم٤م د ذم ُم٤م ي٠ميت.

هلل وأظمِمىلىلىل٤ميمؿ هلل، أُمىلىلىل٤م إين أصىلىلىلقم وأومٓمىلىلىلر، وأىمىلىلىلقم اًمٚمٞمىلىلىلؾ وأٟمىلىلىل٤مم،  أُمىلىلىل٤م إين أشم٘مىلىلىل٤ميمؿ»

اًمِمىلىل٤م د ُمىلىلـ  ىلىلذا احلىلىلدي٨م يمٚمىلىلف  شوأشمىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء؛ ومٛمىلىلـ رهمىلىل٥م قمىلىلـ ؾمىلىلٜمتل ومٚمىلىلٞمس ُمٜمىلىلل

ااٛمٚمىلىل٦م إظمىلىلػمة سمٕمىلىلد أن قمىلىلرومتؿ ؾمىلىل٥ٌم ورود ىلىل٤م،  ىلىلذه ااٛمٚمىلىل٦م إظمىلىلػمة ُمىلىلع إؾمىلىلػ 

ام أيمثىلىلىلىلىلر اعمًىلىلىلىلىلٚمٛملم اعمتٕمٌىلىلىلىلىلديـ ٓ أقمٜمىلىلىلىلىلل اًمزا ىلىلىلىلىلديـ ذم قمٌىلىلىلىلىل٤مدة اًمرؾمىلىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلىل

واعمٕمرولم قمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، إٟمام أقمٜمل اًمزا ديـ اعمتٕمٌديـ اًمراهمٌلم ذم أظمرة، ىم٤مل 

اٟمتٝمىلك احلىلدي٨م، وأظمرضمىلف  شومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمىلٜمتل ومٚمىلٞمس ُمٜمىلل»ذم ظم٤مم٦م احلدي٨م: 

 اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ذم صحٞمحٝمام.

 شؾمٜمتل، ومٛمـ رهم٥م قمىلـ ؾمىلٜمتل ومٚمىلٞمس ُمٜمىلل»أريد أن أىمػ ىمٚمٞماً ُمٕمٙمؿ قمٜمد ىمقًمف: 
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وا ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلـ اًمٗم٘مىلىلف قمىلىلغم أي ُمىلىلذ ٥م ُمىلىلـ اعمىلىلذا ٥م إرسمٕمىلىل٦م ؤىمىلىلر ًمٕمىلىلؾ اًمٙمثىلىلػميـ ُمىلىلٜمٙمؿ

ون ذم  ىلىلىلذه اًمٙمتىلىلىل٥م عمًىلىلىلٚمٛملم أ ىلىلىلؾ اًمًىلىلىلٜم٦م وااامقمىلىلىل٦م وي٘مىلىلىلرؤاعمتٌٕمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ نىلىلىل٤م ػم ا

شم٘مًىلىلىلٞمؿ اًمٕمٌىلىلىل٤مدات إمم أىمًىلىلىل٤مم ُمٜمٝمىلىلىل٤م ومىلىلىلرض وُمٜمٝمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٜم٦م، وٓ أزيىلىلىلد قمىلىلىلغم  ىلىلىلذا ٕن  ٜمىلىلىل٤م 

٤م اًمِمىلىل٤م د. ويٕمرومىلىلقن اًمًىلىلٜم٦م ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م صمقاهبىلىل٤م وُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م طمٙمىلىلؿ شم٤مريمٝمىلىل٤م سمىلىل٠من ُمىلىلـ ومٕمٚمٝمىلىل

 -أصمٞمىلىلىل٥م قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م دون صمىلىلىلقاب اًمٗمريْمىلىلىل٦م، وُمىلىلىلـ شمريمٝمىلىلىل٤م ٓ يٕم٤مىمىلىلىل٥م قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م، سمٕمْمىلىلىلٝمؿ يزيىلىلىلد 

ٓ يٕم٤مىمىل٥م قمٚمٞمٝمىل٤م ًمٙمىلـ يزيىلد ومٞم٘مىلقل: ًمٙمٜمىلف يٕم٤مشمىل٥م ُمىلـ رؾمىلقل  -واًمزي٤مدة ٓ أصؾ هل٤م 

 .¢اهلل 

اًمتىلىلل  ىلىلل  ¢ ىلىلذه اًمزيىلىل٤مدة و ىلىلل ىمىلىلقل سمٕمْمىلىلٝمؿ: أن ُمىلىلـ شمىلىلرك ؾمىلىلٜم٦م ُمىلىلـ ؾمىلىلٜمـ اًمٜمٌىلىلل 

أي احلٜمٗمٞمىلىلىل٦م اًمىلىلىلذيـ يٗمرىمىلىلىلقن سمىلىلىللم ًمٞمًىلىلىل٧م سمٗمريْمىلىلىل٦م وٓ  ىلىلىلل أيْمىلىلىل٤ًم سمقاضمٌىلىلىل٦م سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمىلىلىلر

اًمٗمرض واًمقاضم٥م ومٝمل دون اًمٗمرض ودون اًمقاضم٥م ي٘مقًمقن ىمقًم٦م احلؼ: ٓ يٕم٤مىم٥م 

شم٤مريمٝمىلىل٤م، ًمٙمىلىلـ يزيىلىلدون ومٞم٘مقًمىلىلقن: يٕم٤مشمىلىل٥م شم٤مريمٝمىلىل٤م.  ىلىلذا اًمٕمتىلىل٤مب ًمىلىلٞمس ًمىلىلف أصىلىلؾ ٓ ذم 

وٓ ذم أصمىلر ُمىلـ أصمىل٤مر اًمىلقاردة قمىلـ اًمًىلٚمػ  ¢يمت٤مب اهلل وٓ ذم طمىلدي٨م رؾمىلقل اهلل 

ؿ أنٕمىلىللم، وإٟمىلىلام قمىلىلغم اًمٕمٙمىلىلس ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ أذيمىلىلريمؿ سمحىلىلدي٨م اًمّمىلىل٤مًمح ريض اهلل قمىلىلٜمٝم

ام ومىلرض اهلل قمٚمٞمىلف ذم يمىلؾ يىلقم وًمٞمٚمىل٦م، وم٘مىل٤مل: قمىل ¢ذًمؽ إقمىلرا  اًمىلذي ؾمىل٠مل اًمٜمٌىلل 

مخس صٚمقات. ومٚمام ىم٤مل ًمف:  ؾ قمكم همػم ـ؟ ىم٤مل: ٓ، إٓ أن شمٓمقع. وم٘م٤مل قمٚمٞمف »

 ومىل٠ميـ  ىلذا اًمٕمتىل٤مب شاًمّماة واًمًام: أومٚمح اًمرضمؾ إن صدق، دظمؾ ااٜمىل٦م إن صىلدق

اعمدقمك؟  ذه يمٚمٛم٦م يمام ي٘م٤مل قمغم اعمىل٤مر، ًمٙمىلـ اًمىلذي أريىلد أن أدٟمىلدن طمقًمىلف  ىلق: 

 ؾ اًمًٜم٦م ذم  ىلذا احلىلدي٨م اعمتٗمىلؼ قمٚمٞمىلف  ىلق سمٛمٕمٜمىلك اًمًىلٜم٦م اًمتىلل ًمٞمًىل٧م سمٗمريْمىل٦م وٓ 

ٓ.  ذا اصٓماح اصٓمٚمح اًمٗم٘مٝم٤مء وٓ ُمِم٤مطم٦م يمام ي٘مىلقل اًمٕمٚمىلامء  ااقاب:واضم٦ٌم؟ 

شمقوىلىلىلٞمحٝم٤م ًمٚمٜمىلىلىل٤مس وم٘مًىلىلىلٛمقا ذم آصىلىلىلٓماح، اصىلىلىلٓمٚمحقا ذم ؾمىلىلىلٌٞمؾ سمٞمىلىلىل٤من إطمٙمىلىلىل٤مم و

إطمٙم٤مم إمم مخ٦ًم، ىمًٛمقا اًمٕم٤ٌمدات أو إطمٙم٤مم إمم مخ٦ًم وم٘م٤مًمقا ومرض وىمىل٤مًمقا 

 ؾمٜم٦م وىم٤مًمقا ُمًتح٥م وٟمحق ذًمؽ.
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ًمىلٞمس  شومٛمـ رهمىل٥م قمىلـ ؾمىلٜمتل ومٚمىلٞمس ُمٜمىلل»ًمٞمس اعم٘مّمقد ذم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام:  

اعم٘مّمقد سم٤مًمًٜم٦م ذم  ذا احلدي٨م اًمّمحٞمح  ل اًمًىلٜم٦م اعمّمىلٓمٚمح قمٚمٞمٝمىل٤م و ىلل اًمتىلل 

اًمٗمرض، وإٟمام اعم٘مّمقد هبذه اًمًٜم٦م ذم احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح: اًمٓمريىلؼ واعمىلٜمٝم٩م دون 

واًمنميٕم٦م اًمتل ؾم٤مر قمٚمٞمٝم٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّمىلاة واًمًىلام سمىلام ومٞمٝمىل٤م ُمىلـ أطمٙمىل٤مم طمتىلك 

اعم٤ٌمح، آظمر طمٙمىلؿ ُمىلـ إطمٙمىل٤مم اخلٛمًىل٦م اعمٌىل٤مح، ومٙمىلام ٓ جيىلقز عمًىلٚمؿ أن مىلرم 

، يمذًمؽ ٓ جيقز عمًٚمؿ أن ُم٤م أسم٤مح اهلل يمذًمؽ ٓ جيقز عمًٚمؿ أن مٚمؾ ُم٤م طمرم اهلل

ينمع ًمٚمٜم٤مس ومٞم٘مىلقل هلىلؿ:  ىلذه ؾمىلٜم٦م، أو أن ي٘مىلقل هلىلؿ و ٜمىل٤م سمٞمىل٧م اًم٘مّمىلٞمد:  ىلذه ؾمىلٜم٦م 

ذم اًمٌدقم٦م  ¢أو سمدقم٦م طمًٜم٦م، ٓ جيقز أن ي٘مقل  ذا اًمٙمام عم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف أن اًمٜمٌل 

اًمديٜمٞمىلىل٦م، وأرضمىلىلق أن شمٜمتٌٝمىلىلقا هلىلىلذا اًم٘مٞمىلىلد، ٕن يمثىلىلػمًا ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس اًمٖمىلىل٤مومٚملم أو ااىلىل٤م ٚملم 

 ي٘مىلىل٤مل هلىلىلؿ:  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م ومىلىلا شمٗمٕمٚمٝمىلىل٤م ي٘مىلىلقل: اًمىلىلذي ٓسمًىلىلف أٟمىلىل٧م يمٚمىلىلف سمدقمىلىل٦م، اًمىلىلذي طمٞمىلىلٜمام

قمىلرومتؿ آٟمٗمىل٤ًم أن اًمٌدقمىل٦م اًمتىلل ذُمٝمىل٤م رايم٥م اًمًٞم٤مرة  ل سمدقم٦م،  ذا ُمـ ضمٝمٚمٝمؿ أشمقا ٕٟمٙمؿ 

ذُمىلىل٤ًم ُمٓمٚم٘مىلىل٤ًم وطمٙمىلىلؿ قمىلىلغم صىلىل٤مطمٌٝم٤م سم٠مٟمىلىلف قمىلىلغم وىلىلاًم٦م إٟمىلىلام قمٜمىلىلك اًمٌدقمىلىل٦م ذم اًمىلىلديـ  ¢اًمٜمٌىلىلل 

ُمىلىـل أطمىلىلدث ذم أُمرٟمىلىل٤م  ىلىلذا، ذم ديٜمٜمىلىل٤م »لم اًمِمىلىلٞمخلم: سمىلىلدًمٞمؾ ىمقًمىلىلف ذم احلىلىلدي٨م اعمتٗمىلىلؼ قمٚمٞمىلىلف سمىلىل

 .ش ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد

ُمىلىل٤م دًٓمىلىل٦م  ىلىلذا احلىلىلدي٨م قمىلىلغم  «ومٛمىلىلـ رهمىلىل٥م قمىلىلـ ؾمىلىلٜمتل ومٚمىلىلٞمس ُمٜمىلىلل»: ¢إذًا ىمقًمىلىلف 

اًمٕمٛمىلىلقم اًمىلىلذي ذيمرٟمىلىل٤مه آٟمٗمىلىل٤ًم سمىلىل٤ًم ذم سمٕمىلىلض إطم٤مديىلىل٨م اًمتىلىلل شمىلىلذم اًمٌدقمىلىل٦م ذُمىلىل٤ًم قم٤مُمىلىل٤ًم 

ذم ُمىلىلىل٤م اظمتٚمىلىلىلػ ومٞمىلىلىلف  ؿمىلىلىل٤مُماً سمحٞمىلىلىل٨م يًىلىلىلد قمىلىلىلغم يمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ يمىلىلىل٤من ىم٤مصىلىلىلدًا أن يٕمىلىلىلرل احلىلىلىلؼ

اًمٜم٤مس يًد قمٚمٞمف اًمٓمريؼ أن ي٘مقل: ٓ،  ٜم٤مك سمدقم٦م طمًٜم٦م. ىمٚمٜم٤م:  ذا أُمر ُمًتحٞمؾ أن 

يّمىلىلدر ُمىلىلـ ُمًىلىلٚمؿ ُمىلىل١مُمـ يىلىل١مُمـ سمىلىل٤مهلل ورؾمىلىلقًمف طم٘مىلىل٤ًم، ٕٟمىلىلف يٕمتىلىلؼم ُمِمىلىل٤مىم٤مة هلل وًمرؾمىلىلقًمف، 

وأٟمىلىل٧م سمٙمىلىلؾ ضمىلىلرأة شم٘مىلىلقل: ٓ،  شيمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م»رؾمىلىلقًمؽ أهيىلىل٤م اعمًىلىلٚمؿ ي٘مىلىلقل ًمىلىلؽ: 

ٜمىلىل٤مك سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م وسمدقمىلىل٦م ؾمىلىلٞمئ٦م.  ىلىلذا ٓ ي٘مقًمىلىلف إٓ أطمىلىلد ًمىلىلٞمس يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م إٟمىلىلام  

 رضمٚملم: إُم٤م ضم٤م ؾ وإُم٤م هم٤مومؾ ٓ يدري ُم٤م خيرج ُمـ ومٛمف.
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ؾمىلٜمتف أي: ذيٕمىل٦م  «ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل»وم٠مىمقل: ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام: 

٤م ؾمىلٌؼ اًمًىلام، وذيٕمىل٦م اهلل ىمىلد قمٚمٛمىلتؿ ممىلاهلل اًمتل أٟمزهل٤م اهلل قمغم ىمٚم٥م حمٛمد قمٚمٞمف 

اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ﴿ ىمد يمٛمٚم٧م واحلٛمىلد هلل سمِمىلٝم٤مدة شمٚمىلؽ أيىل٦م اًمٍمىلم٦م:ُمـ اًمٌٞم٤من أهن٤م 

ُمىل٤م سمٕمىلد  [3]المائدة:﴾اإِلؾْماَم ِديٜمىًل٤م ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛم٧ُم قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ 

 اًمٙمامل إٓ اًمٜم٘مّم٤من، أُم٤م اًمزي٤مدة وما جم٤مل ًمٚمزي٤مدة ذم اًمديـ أسمدًا.

 ىلؾ  ٜمىل٤مك ُمًىلٚمؿ ُمٝمىلام شمّمىلقرٟم٤مه  شـ ؾمىلٜمتل ومٚمىلٞمس ُمٜمىللومٛمـ رهمىل٥م قمىل»ىمٚم٧م ًمٙمؿ: 

ذم اًمٕم٤ٌمدة؟  ذا ُمًتحٞمؾ، ٕٟمف  ¢قم٤معم٤ًم، زا دًا، ص٤محل٤ًم أن يٙمقن ُمثؾ رؾمقل اهلل 

 ٓ ُمثٚمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ٓ ذم قمٚمٛمف وٓ ذم ظمٚم٘مف وٓ ذم قم٤ٌمدشمف.

إذًا ُمىلىل٤م  ىلىلق اًمٌمىلىلء اًمىلىلذي يٛمٙمىلىلـ أن ٟمتّمىلىلقره ذم سمٕمىلىلض قمٌىلىل٤مد اهلل اًمّمىلىل٤محللم اًمىلىلذيـ 

؟ ¢شمقن ذم اعمرشمٌىلىلىلىلىل٦م ذم اًمّمىلىلىلىلىلاح واًمٕمٌىلىلىلىلىل٤مدة واًمت٘مىلىلىلىلىلرب إمم اهلل سمٕمىلىلىلىلىلد رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل يىلىلىلىلىل٠م

 ذم اًمٕم٤ٌمدة يمام ىمٞمؾ:  ¢ؾمٜم٘مقل: ٓ سمد أن يٙمقن  ١مٓء دون رؾمقل اهلل 

 فت هههسهوا إن مل ركوىهههوا مههه لها

 

 

 

 إن الت هههس   هههسلكرا  فهههال  

 يٕمٜمل طم٥ًم اعمًٚمؿ اًمّم٤مًمح واًمٕم٤ممل سمنميٕم٦م اهلل قمز وضمىلؾ أن يتِمىلٌف سمرؾمىلقل اهلل 

 ، وسم٤مًمٙم٤مد أن ي٘مؽمب ُمـ قم٤ٌمدشمف، سم٤مًمٙم٤مد. أُم٤م أن يٙمقن ُمثٚمف ومٝمذا أُمر ُمًتحٞمؾ.¢

ُمىل٤م شمريمىل٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ي٘مىلرسمٙمؿ إمم اهلل إٓ »إذًا رضمٕمٜم٤م إمم طمىلدي٨م ُمىلـ شمٚمىلؽ إطم٤مديىل٨م: 

إذًا ي٤م ُمًٚمٛمقن! ًم٘مد أهمٚمؼ سم٤مب اًمتنمىليع وسمىل٤مب آؾمتحًىل٤من ذم اًمىلديـ  شوأُمرشمٙمؿ سمف

ذم طمىلدي٨م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام،  سم٠من اًمديـ ىمد يمٛمؾ ٟمّم٤ًم ذم أي٦م وٟمّمىل٤مً 

 .شومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل»ًمذًمؽ ىم٤مل شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م ضمدًا: 

؟ عمىلـ أراد أن يٌتىلىلدع شومٛمىلـ رهمىل٥م قمىلىلـ ؾمىلٜمتل ومٚمىلٞمس ُمٜمىلىلل»ًمٜمت٠مُمىلؾ أن عمىلـ ىمىلىل٤مل: 

ن اًمٌدقمىل٦م اًمْمىلاًم٦م إذم اإلؾمام سمدقم٦م ٓ أصىلؾ هلىل٤م، ٕن  ٜمىل٤مك ؿمىلٌٝم٦م ي٘مىلقل سمٕمْمىلٝمؿ: 

 ؾ ُمٓمٚم٘م٤ًم ٓ ذم اًمٙمت٤مب وٓ ذم اًمًٜم٦م. ل اًمتل ًمٞمس هل٤م أص
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ومٛمىلىلىلـ رهمىلىلىل٥م قمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٜمتل  »ًمٜمٜمٔمىلىلىلر أن ذم طمىلىلىلؼ ُمىلىلىلـ ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

ُمىلىلىلىلـ أراد أن ي٘مىلىلىلىلقم اًمٚمٞمىلىلىلىلؾ يمىلىلىلىلؾ اًمٚمٞمىلىلىلىلؾ ومٝمىلىلىلىلؾ ىمٞمىلىلىلىل٤مم اًمٚمٞمىلىلىلىلؾ سمدقمىلىلىلىل٦م؟ ٓ أطمىلىلىلىلد  شومٚمىلىلىلىلٞمس ُمٜمىلىلىلىلل

واحلٛمد هلل ي٘مقل إٓ أهنىل٤م قمٌىل٤مدة قمٔمٞمٛمىل٦م ضمىلدًا، وسمخ٤مصىل٦م أن  ٜمىل٤مك أطم٤مديىل٨م صىلحٞمح٦م 

 شقمٚمٞمٙمؿ سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ وم٢مٟمف دأب اًمّم٤محللم ُمـ ىمٌٚمٙمؿ»: ¢ُمثؾ ىمقًمف شم٠مُمر سم٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾ 

 ن ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ سمدقم٦م.إٓ أطمد ي٘مقل: 

أظمرون ُمىل٤مذا ىمىل٤مًمقا؟ أن يّمىلقُمقا اًمىلد ر، اًمّمىلٞم٤مم أيْمىل٤ًم ظمىلػم قمٛمىلؾ، اًمّمىلٞم٤مم ظمىلػم 

 قمٛمؾ، وىمد قمرومتؿ أن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام يم٤من يّمقم.

شمىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء إذا يمىلىل٤من ُمىلىلـ  يمىلىلذًمؽ اًمث٤مًمىلىل٨م اًمىلىلذي ىمىلىل٤مل: أٟمىلىل٤م ٓ أشمىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء. ومٕمىلىلدم

سم٤مب اًمر ٌٜمىل٦م وم٘مىلد قمىلرومتؿ أن ذًمىلؽ ٓ ر ٤ٌمٟمٞمىل٦م ذم اإلؾمىلام. أن ٟم٘مىلقل سم٤مًمٜمًىل٦ٌم ًمٚمىلذي 

أراد أن يّمىلىلىلىلقم اًمىلىلىلىلد ر وأن ي٘مىلىلىلىلقم اًمٚمٞمىلىلىلىلؾ يمٚمىلىلىلىلف: إٟمىلىلىلىلام أراد يمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذيـ اًمزيىلىلىلىل٤مدة ذم 

اًمت٘مىلىلىلرب إمم اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ سم٤مًمّمىلىلىلٞم٤مم واًم٘مٞمىلىلىل٤مم، اًمزيىلىلىل٤مدة ذم اًمت٘مىلىلىلرب إمم اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ 

٘مٞم٤مم، اًمّمٞم٤مم واًم٘مٞم٤مم قم٤ٌمدة. إذًا  ق أراد أو  ٤م أرادا زي٤مدة اًمت٘مىلرب إمم سم٤مًمّمٞم٤مم وسم٤مًم

اهلل قمز وضمؾ سمىلام أصىلٚمف ُمنمىلوع و ىلق اًمّمىلٞم٤مم واًم٘مٞمىل٤مم، ومٝمىلؾ ىمٌىلؾ ذًمىلؽ اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف 

اًمًىلىلام ُمىلىلـ ذيٜمىلىلؽ اًمىلىلرضمٚملم؟ ٓ، رد ذًمىلىلؽ قمٚمىلىلٞمٝمام سمٙمىلىلام ومٞمىلىلف شمِمىلىلديد قمٚمىلىلٞمٝمام، ىمىلىل٤مل: 

ي٘مىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام هلىلىلىلىلام: أٟمىلىلىلىلتؿ أن  يم٠مٟمىلىلىلىلف شأُمىلىلىلىل٤م واهلل إين أظمِمىلىلىلىل٤ميمؿ هلل وأشم٘مىلىلىلىل٤ميمؿ هلل»

أظمِمىلك هلل ُمٜمىلىلل؟ أٟمىلىلتام أو أٟمىلىلتؿ أشم٘مىلك هلل ُمٜمىلىلل؟ أٟمىلىل٤م أىمىلىلقم اًمٚمٞمىلؾ وأٟمىلىل٤مم، وأصىلىلقم وأومٓمىلىلر. 

أٟمتؿ أن شمريدون أن شمّمىلقُمقا اًمىلد ر وأن شم٘مقُمىلقا اًمٚمٞمىلؾ يمٚمىلف؟ يٕمٜمىلل ُمٕمٜمىل٤مه اٟمٕمٙمًىل٧م 

 .¢اًم٘مْمٞم٦م، أٟمتؿ أظمِمك وأٟمتؿ أشم٘مك ومٝمذا أُمر ُمًتحٞمؾ، وما أومْمؾ سمٕمد رؾمقل اهلل 

إذًا ظمذوا ُمـ  ذا احلدي٨م دًمىلٞماً واوىلح٤ًم أن اًمزيىل٤مدة ذم اًمىلديـ وًمىلق يم٤مٟمىل٧م قمٌىل٤مدة 

 .¢ذم إصؾ ومٝمذه اًمزي٤مدة ُمٜمٙمرة أٟمٙمر ٤م رؾمقل اهلل 

وم٤معم٘مّمىلىلىلقد إذًا ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م يم٠مُمثٚمىلىلىل٦م سمىلىلىلدأت ذم قمٝمىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام 
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٤م سم٤مؾمىلىلؿ اًمزيىلىل٤مدة ذم اًمىلىلديـ وسم٤مؾمىلىلؿ زيىلىل٤مدة اًمت٘مىلىلرب إمم رب اًمٕمىلىل٤معملم، ُمىلىلع ذًمىلىلؽ رومْمىلىلٝم

رومْم٤ًم سم٤مشم٤ًم وًمٗم٧م ٟمٔمر ؿ أن ُمـ يٍم قمىلغم اًمت٘مىلرب إمم اهلل قمىلز وضمىلؾ  ¢رؾمقل اهلل 

هبذه اًمٕمٌىل٤مدة اًمزائىلدة قمىلغم ُمىل٤م ضمىل٤مء سمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام ومٛمٕمٜمىلك ذًمىلؽ: أن اًمزائىلد  ىلق أشم٘مىلك 

 ًمرسمف وأظمِمك ُمـ رسمف ُمـ ٟمٌٞمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام.

 ىلىلىلىلق  ¢وٓ ؿمىلىلىلىلؽ أن ُمىلىلىلىلـ شمّمىلىلىلىلقر  ىلىلىلىلذه إومْمىلىلىلىلٚمٞم٦م ٓ يٙمىلىلىلىلقن ُمًىلىلىلىلٚماًم، ٕن اًمٜمٌىلىلىلىلل  

أومْمىلىلىلؾ اًمٌنمىلىلىل ىم٤مـمٌىلىلىل٦م ذم يمىلىلىلؾ رء ٓ ؾمىلىلىلٞمام أٟمىلىلىلف ىمىلىلىلد اصىلىلىلٓمٗم٤مه رسمىلىلىلف قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ سمخ٤ممىلىلىل٦م 

 اًمنمائع وإدي٤من.

قمغم  ذا اًمٜمٛمقذج وقمغم  ذا اًمٜمٝم٩م ضم٤مءت أىمقال اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح شمٚمت٘مل ذم ذم 

اًمٌدقمىلىل٦م اًمتىلىلل يىلىلراد هبىلىل٤م زيىلىل٤مدة اًمت٘مىلىلرب إمم اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم، ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ ُمىلىلثاً ُمىلىل٤م روي 

يمىلىلؾ قمٌىلىل٤مدة مل يتٕمٌىلىلد ٤م »أٟمىلىلف ىمىلىل٤مل:  ¢ه رؾمىلىلقل اهلل  قمىلىلـ طمذيٗمىلىل٦م سمىلىلـ اًمىلىلٞمامن صىلىل٤مطم٥م

أي: ومىلىلا شمتٕمٌىلىلدو ٤م. اٟمٔمىلىلروا  ىلىلذه اًمٙمٚمٞمىلىل٦م ُمىلىلـ شومىلىلا شمٕمٌىلىلدو ٤م ¢أصىلىلح٤مب رؾمىلىلقل اهلل 

 .¢ ذا اًمّمح٤م  ااٚمٞمؾ ص٤مطم٥م ه رؾمقل اهلل 

اهلل أيمىلؼم. يمىلؿ ُمىلـ  شومىلا شمتٕمٌىلدو ٤م ¢يمؾ قم٤ٌمدة مل يتٕمٌىلد ٤م أصىلح٤مب رؾمىلقل اهلل »

إمم اهلل قمىلز  رسمىل٤م اًمٌٞمقت يريدون أن يزدادوا هب٤م ىمقم٤ٌمدة اًمٞمقم ٟمرا ٤م ذم اعم٤ًمضمد وذم

 وضمؾ.

مل يٗمٕمٚمٝمىل٤م، أن اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح مل يٗمٕمٚمٝمىل٤م، أن إئٛمىل٦م  ¢و ؿ يٕمٚمٛمىلقن أن اًمٜمٌىلل 

يمؾ إئٛم٦م وقمغم رأؾمٝمؿ إرسمٕم٦م مل يٗمٕمٚمق ٤م. ُم٤م  ق ضمقاهبؿ؟ يىل٤م أظمىلل! أيىلش ومٞمٝمىل٤م؟ 

قمىلرل رؾمىلقل اهلل   ذه زي٤مدة اخلػم ظمىلػم، يمٚمٛمىل٦م قم٤مُمٞمىل٦م ي٘مقًمقهنىل٤م زيىل٤مدة اخلىلػم ظمىلػم، ُمىل٤م

  ذه اًمٙمٚمٛم٦م. ٟمٕمؿ. ¢

 ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م  ىلىلل يمٚمٛمىلىل٦م أًم٘م٤م ىلىل٤م اًمِمىلىلٞمٓم٤من ذم ىمٚمىلىلقب سمٕمىلىلض اًمٕمىلىلقام ًمٞمْمىلىلٚمٝمؿ سمىلىلذًمؽ 

قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل قمز وضمؾ، ُمـ اًمذي ي٘مقل زيىل٤مدة اخلىلػم ظمىلػم؟ طمٞمىلٜمام ٟمٚمٗمىل٧م ٟمٔمىلر سمٕمىلض 
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ـمىلىلىلاب اًمٕمٚمىلىلىلؿ أو سمٕمىلىلىلض اعمِمىلىلىل٤ميخ أٟمٗمًىلىلىلٝمؿ إمم أن  ىلىلىلذه اعمحىلىلىلدصم٤مت يىلىلىل٤م ن٤مقمىلىلىل٦م! ُمىلىلىل٤م 

ٞمىلىلف اًمًىلىلام ومىلىلا شمٗمٕمٚمق ىلىل٤م، ي٘مقًمىلىلقن: يىلىل٤م أظمىلىلل! ُمىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىل٤م؟ يم٤مٟمىلىل٧م ذم زُمىلىلـ اًمرؾمىلىلقل قمٚم

 ويذيمرون  ذه اًمٙمٚمٛم٦م: زي٤مدة اخلػم ظمػم.

أول ُمىلىلـ يٙمٗمىلىلر هبىلىلذه ااٛمٚمىلىل٦م  ىلىلق ىم٤مئٚمٝمىلىل٤م، وٓ يٛمٙمىلىلـ عمًىلىلٚمؿ يىلىلدري ُمىلىل٤م خيىلىلرج ُمىلىلـ 

ومٛمىلىلف طمتىلىلك ًمىلىلق يمىلىل٤من ُمىلىلـ اًمٕم٤مُمىلىل٦م ومْمىلىلاً قمىلىلـ أن يٙمىلىلقن ُمىلىلـ اخل٤مصىلىل٦م،  ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م ُمىلىلـ 

 أن زي٤مدة اخلػم ظمػم، إي ٟمٕمؿ. ي٘مقهل٤م ومٝمق أول ُمـ يٙمٗمر هب٤م. واٟمٔمروا 

ـمٞم٥م. ُمىل٤م رأيىلؽ ًمىلق صىلٚمٞم٧م صىلاة اًمٗمجىلر ومريْمىل٦م اًمٗمجىلر سمىلدل ريمٕمتىللم أرسمٕمىل٦م؟ ٓ، 

ي٘مىلىلىلىلقل ًمىلىلىلىلؽ: ٓ. عمىلىلىلىل٤مذا؟ زيىلىلىلىل٤مدة اخلىلىلىلىلػم ظمىلىلىلىلػم، ي٘مىلىلىلىلقل ًمىلىلىلىلؽ:  ىلىلىلىلذه ومريْمىلىلىلىل٦م. شمىلىلىلىل٠مُمٚمقا أن 

 دمدون اًمٕمج٥م يمؾ اًمٕمج٥م.

ـمٞمىلىل٥م. احلٛمىلىلد هلل، ُمىلىل٤م رأيىلىلؽ شمزيىلىلد ريمٕمتىلىللم قمىلىلغم ؾمىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلر ومتّمىلىلكم ؾمىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلر 

ل ريمٕمتلم أرسمٕم٦م؟ ي٘مػ طمػمان وسمٕمديـ يٜمتٌف ي٠ميت يمام ي٘م٤مل: قم٘مؾ رمح٤مين ي٘مقل: سمد

ٓ. عم٤مذا ي٤م أظمل، أٟمىلتؿ قمٛمٚمىلتؿ زيىل٤مدة اخلىلػم ظمىلػم؟ ذم إول أشمٞمٜمىل٤م ًمىلؽ ومريْمىل٦م اًمٗمجىلر 

ىمٚمىلىل٧م:  ىلىلذه ومريْمىلىل٦م. أن أشمٞمٜمىلىل٤م ًمىلىلؽ سم٤مًمًىلىلٜم٦م أظمىلىلػمًا شمٜمٌٝمىلىل٧م وم٘مٚمىلىل٧م: ٓ. ُمىلىل٤م  ىلىلق احلجىلىل٦م 

ؾمىلىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلىلر إٓ ريمٕمتىلىلىللم، ٟم٘مىلىلىلقل ًمىلىلىلف: قمٜمىلىلىلدك؟ ىمىلىلىل٤مل: اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ُمىلىلىل٤م صىلىلىلغم 

 قمروم٧م وم٤مًمزم.

ُروُه ﴿و ىلىلىلىلىلىلىلىلىلذا اًمىلىلىلىلىلىلىلىلىلذي ٟمريىلىلىلىلىلىلىلىلىلده ُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلـ يمىلىلىلىلىلىلىلىلىلؾ ُمًىلىلىلىلىلىلىلىلىلٚمؿ أن ي٘مىلىلىلىلىلىلىلىلىلدر رؾمىلىلىلىلىلىلىلىلىلقل اهلل.  زِّ َوشُمَٕمىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ُروهُ  َقىمِّ ذم اًم٘مىلىلىلرآن اًمٙمىلىلىلريؿ. وٓ يٙمىلىلىلقن شمٕمزيىلىلىلره وشمىلىلىلقىمػمه قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة  [3]الفااات :﴾َوشُمىلىلىل

صمٜمتىلىللم: واًمًىلىلام إٓ يمىلىلام ىمٚمٜمىلىل٤م ًمٙمىلىلؿ ذم أول اًمٙمٚمٛمتىلىللم ىمٚمٜمىلىل٤م: يمٚمٛمتٜمىلىل٤م اًمٚمٞمٚمىلىل٦م ذم يمٚمٛمتىلىللم ا

ٓ ٟمٕمٌىلىلىلد إٓ اهلل وٓ ٟمٕمٌىلىلىلده إٓ سمىلىلىلام ذع اهلل قمىلىلىلغم ًمًىلىلىل٤من رؾمىلىلىلقل اهلل.  ىلىلىلذا ُمىلىلىلـ ُمٕمىلىلىل٤مين 

 اًمِمٝم٤مدشملم أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل.

 ىلىلذا اًمىلىلذي ىمىلىل٤مل: ُمىلىل٤م دام صمٌىلىل٧م أن اًمرؾمىلىلقل صىلىلغم ؾمىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلر ريمٕمتىلىللم وم٠مٟمىلىل٤م ٓ أزيىلىلد 
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ًا وأيمثىلر اًمٜمىل٤مس قمٜمٝمىل٤م همىل٤مومٚمقن، قمىلغم قمٚمٞمٝمام رضمع إمم  ذه اًم٘م٤مقمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ضمدًا ضمىلد

امُ ﴿ذًمىلىلؽ ىمٞمًىلىلقا يمىلىلؾ اًمىلىلديـ، يمىلىلؾ اًمىلىلديـ.  ـَ قِمٜمىْلىلَد اهللَِّ اإِلؾْمىلىل ي  [43]   عماا ان:﴾إِنَّ اًمىلىلدِّ

وقمرومتؿ أن اًمرؾمقل ُمىل٤م يمىلتؿ ؿمىلٞمئ٤ًم إٟمىلام سمٚمٖمٜمىل٤م اإلؾمىلام يمىل٤مُماً واومٞمىل٤ًم، ومٙمىلؾ ُمىل٤م ضمىل٤مء قمىلـ 

ًمٓم٤مقمىل٦م قمىلغم ُمىل٤م ضمىل٤مء اهلل ورؾمقًمف وىمٗمٜم٤م قمٜمده وٓ جم٤مل ًمٜمىل٤م أن ٟمزيىلد ذم اًمٕمٌىل٤مدة وذم ا

 .¢سمف رؾمقل اهلل 

يمىلىلىلؾ قمٌىلىلىل٤مدة مل يتٕمٌىلىلىلد ٤م »ذيمرٟمىلىلىل٤م ًمٙمىلىلىلؿ ذم آظمىلىلىلر ُمىلىلىل٤م ذيمرٟمىلىلىل٤م أصمىلىلىلر طمذيٗمىلىلىل٦م سمىلىلىلـ اًمىلىلىلٞمامن: 

 .شوما شمٕمٌدو ٤م ¢أصح٤مب رؾمقل اهلل 

اشمٌٕمىلقا وٓ شمٌتىلدقمقا »أصمر آظمر: قمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًىلٕمقد ريض اهلل شمٕمىل٤ممم قمٜمىلف ىمىل٤مل: 

٤مس ٓ ي٘مٞمٛمىلىلقن وزٟمىلىل٤ًم ضمٝمىلىلاً أو )اشمٌٕمىلىلقا( أيمثىلىلر اًمٜمىلىل شوم٘مىلىلد يمٗمٞمىلىلتؿ، قمٚمىلىلٞمٙمؿ سمىلىل٤مُٕمر اًمٕمتٞمىلىلؼ

 دم٤م اً ُٕمر اسمـ ُمًٕمقد  ذا ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف.

ُم٤م ُمٕمٜمك يمٗمٞمتؿ؟ يٕمٜمل: رسمٜم٤م قمز وضمىلؾ ذع ًمٙمىلؿ  شاشمٌٕمقا وٓ شمٌتدقمقا وم٘مد يمٗمٞمتؿ»

ُمىلىلىلىلـ اًمىلىلىلىلديـ، ُمىلىلىلىلـ اًمٓم٤مقمىلىلىلىل٦م وُمىلىلىلىلـ اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدة ًمىلىلىلىلق يمىلىلىلىل٤من أقمٌىلىلىلىلد اًمٜمىلىلىلىل٤مس سمىلىلىلىللم فمٝمراٟمٞمٜمىلىلىلىل٤م ُمٕمنمىلىلىلىل 

قم سمٙمىلؾ اًمٕمٌىل٤مدات اًمتىلل ذقمٝمىل٤م اهلل عمىل٤م اؾمىلتٓم٤مع أن ي٘مىل ¢اعمًٚمٛملم سمٕمىلد رؾمىلقل اهلل 

 .¢قمز وضمؾ قمغم ًم٤ًمن ٟمٌٞمف 

وم٤مٔن أىمقل: أشمدرون ُمـ أقمٌد اًمٜم٤مس؟ ًم٘مىلد ضمىل٤مء ذم احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح أن اًمٜمٌىلل 

 .شأقمٌد اًمٜم٤مس داود قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام»ىم٤مل:  ¢

 ٙمىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م هبىلىلىلذا اًمٚمٗمىلىلىلظ اعمىلىلىلقضمز، و ىلىلىلذا جيرٟمىلىلىل٤م إمم أن  شأقمٌىلىلىلد اًمٜمىلىلىل٤مس داود»

٤من أن زي٤مدة: ظمػم ظمػم  ىلل ٟمٗمًىلٝم٤م سمدقمىل٦م وىلاًم٦م. ىمىلقهلؿ: زيىل٤مدة ٟم١ميمد ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمٌٞم

اخلػم  ل ٟمٗمًٝم٤م واًم٦م؛ ٕهن٤م َّت٤مًمػ ذيٕم٦م اهلل. يمٞمػ شمٙمقن زي٤مدة ظمػم ظمػم واهلل 

إمم آظمر ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ إدًم٦م، وآظمر ىل٤م  [3]المائدة:﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمؿْ ﴿ي٘مقل: 

 .شومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل»: ¢ىمقًمف 
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أن ٟمىلىل٠ميت سم٘مّمىلىل٦م شمٚمت٘مىلىلل ذم سمٕمىلىلض ضمقاٟمٌٝمىلىل٤م ُمىلىلع ىمّمىلىل٦م اًمىلىلر ط،  ىلىلذه اًم٘مّمىلىل٦م شمتٕمٚمىلىلؼ 

زوضمٜمىلل أ  سمٗمتىل٤مة ُمىلـ »سمٕمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص ريض اهلل شمٕمىل٤ممم قمىلٜمٝمام. ىمىل٤مل: 

ىمىلىلريش، ومىلىلزار أ  زوضمتىلىلل أو يمٜمتىلىلف وم٘مىلىل٤مل هلىلىل٤م: يمٞمىلىلػ أٟمىلىل٧ِم وزوضمىلىلِؽ؟ ىم٤مًمىلىل٧م. ويم٤مٟمىلىل٧م 

ًمىلىلىل٧م: إٟمىلىلىلف مل يٓمىلىلىل٠م ًمٜمىلىلىل٤م سمٕمىلىلىلد ُمٗم٤مضمىلىلىل٠مة سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٕمٛمٝمىلىلىل٤م قمٛمىلىلىلرو سمىلىلىلـ اًمٕمىلىلىل٤مص أسمىلىلىلق زوضمٝمىلىلىل٤م. ىم٤م

. أي: يم٠مهنام مل يتزوضم٤م،  ق زوضمف ًمٞمحّمٜمف و ذا ُمـ واضم٥م يمؾ واًمد دم٤مه شومراؿم٤مً 

 وًمده.

وُمىلىلىلـ اًمٓمرائىلىلىلػ أن قمٛمىلىلىلرو سمىلىلىلـ اًمٕمىلىلىل٤مص واسمٜمىلىلىلف  ىلىلىلذا قمٌىلىلىلد اهلل يمىلىلىل٤من سمٞمىلىلىلٜمٝمام وم٘مىلىلىلط ُمىلىلىلـ 

اًمٗمىلىلرق ذم اًمًىلىلـ مخًىلىل٦م قمنمىلىل ؾمىلىلٜم٦م، مخًىلىل٦م قمنمىلىل ؾمىلىلٜم٦م وم٘مىلىلط، سمٛمٕمٜمىلىلك: أن قمٛمىلىلرو سمىلىلـ 

، وُمىلـ اًمّمىلدل أو ُمىلـ اعمقاوم٘مىل٤مت أو آشمٗم٤مىمىل٤مت اًمٕم٤مص شمزوج وقمٛمىلره مخًىل٦م قمنمىل

اإلهلٞم٦م أٟمف زوج اسمٜمف  ذا و ق أيْم٤ًم اسمـ مخ٦ًم قمنمىل ؾمىلٜم٦م. اًمٜمٙمتىل٦م ُمىلـ امديىلد اًمٕمٛمىلر 

أن شمٕمرومىلىلقا يمٞمىلىلػ يمىلىل٤من ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىل٤مًمح، ومتىلىلك ذم ز ىلىلرة ؿمىلىل٤ٌمسمف قمٛمىلىلره مخًىلىل٦م قمنمىلىل ؾمىلىلٜم٦م 

 يزوضمىلىلف أسمىلىلقه سمٗمتىلىل٤مة ُمىلىلـ ىمىلىلريش ويم٠مٟمىلىلف مل يتىلىلزوج، عمىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلف يمىلىل٤من ىمىلىل٤مئؿ اًمٚمٞمىلىلؾ صىلىل٤مئؿ

اًمٜمٝمىلىل٤مر، ٕٟمىلىلف عمىلىل٤م ؾمىلىل٠مهل٤م قمٛمىلىلرو سمىلىلـ اًمٕمىلىل٤مص وىم٤مًمىلىل٧م ًمىلىلف: إٟمىلىلف مل يٓمىلىل٠م ًمٜمىلىل٤م سمٕمىلىلد ومراؿمىلىل٤ًم، إٟمىلىلف 

ىمىلىلىل٤مئؿ اًمٚمٞمىلىلىلؾ صىلىلىل٤مئؿ اًمٜمٝمىلىلىل٤مر. يم٠مٟمىلىلىلف ي٘مىلىلىلقل: ُمىلىلىل٤م هلىلىلىلذا ُمىلىلىلـ طم٤مضمىلىلىل٦م سم٤مًمٜمًىلىلىل٤مء واًمرضمىلىلىلؾ زا ىلىلىلد 

اسمٜمىلىلف إًمٞمىلىلف، يم٠مٟمىلىلف ىمىلىل٤مل ًمىلىلف:  وؿمىلىلٙمك ¢ُمتٕمٌىلىلد، ومٖمْمىلىل٥م أسمىلىلقه قمٛمىلىلرو وذ ىلىل٥م إمم اًمٜمٌىلىلل 

 ٟمف مل يٓم٠م ًمٜم٤م سمٕمد ومراؿم٤ًم. زوضم٧م اسمٜمل ويم٠مٟمف ُم٤م شمزوج وىم٤مًم٧م زوضمتف: إ

 –ي٤م قمٌد اهلل »وإُم٤م أرؾمؾ إزم، وم٘م٤مل:  ¢ي٘مقل اسمـ قمٛمرو: وم٢مُم٤م ًم٘مٞمٜمل رؾمقل اهلل 

سمٚمٖمٜمىلىلل أٟمىلىلؽ شم٘مىلىلقم اًمٚمٞمىلىلؾ وشمّمىلىلقم اًمٜمٝمىلىل٤مر وٓ شم٘مىلىلرب اًمٜمًىلىل٤مء، وم٘مىلىل٤مل: ىمىلىلد  – ٜمىلىل٤م اًمِمىلىل٤م د 

يمىلىل٤من ذًمىلىلؽ يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل. وم٘مىلىل٤مل ًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: إن ًمٜمٗمًىلىلؽ قمٚمٞمىلىلؽ طم٘مىلىل٤ًم، 

 –أي اًمىلىلىلىلذي يىلىلىلىلزورك  –طم٘مىلىلىلىل٤ًم، وًمزوضمىلىلىلىلؽ قمٚمٞمىلىلىلىلؽ طم٘مىلىلىلىل٤ًم، وًمىلىلىلىلزورك  واًىلىلىلىلدك قمٚمٞمىلىلىلىلؽ

صمىلؿ ووىلع ًمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام ُمٜمٝمجىل٤ًم جيٛمىلع سمىلف سمىللم  ىلذه  شوًمزورك قمٚمٞمىلؽ طم٘مىل٤مً 
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احل٘مىلىلقق يمٚمٝمىلىل٤م، واحلىلىلدي٨م ومٞمىلىلىلف ـمىلىلقل ٕٟمىلىلف ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلؾ ىمىلىل٤مل ًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

خيىلىلتؿ عمىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلف يمىلىل٤من  شصىلىلؿ ُمىلىلـ يمىلىلؾ ؿمىلىلٝمر صماصمىلىل٦م أيىلىل٤مم واىمىلىلرأ اًم٘مىلىلرآن ذم يمىلىلؾ ؿمىلىلٝمر »

اًم٘مرآن ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمرة. اٟمٔمروا أن زي٤مدة اخلػم ظمىلػم، ٓ.  ىلذا يمىلام ... يمىل٤من خيىلتؿ 

 .شاىمرأ اًم٘مرآن ذم يمؾ ؿمٝمر ُمرة»اًم٘مرآن ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمرة، وم٘م٤مل ًمف: 

صىلؿ ُمىلـ يمىلؾ ؿمىلٝمر صماصمىل٦م »يمذًمؽ يم٤من يّمقم اًمد ر، دائىلاًم صىل٤مئؿ صىل٤مئؿ، ىمىل٤مل ًمىلف: 

شمىل٠مُمٚمقا  شف. ي٘مىلقل: يىل٤م رؾمىلقل اهللأي٤مم واحلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مهلىل٤م ومٙمىل٠مٟمام صىلٛم٧م اًمىلد ر يمٚمىل

ؿمىلىل٤مب، إين ىمىلىلقي، إين  ىلىلذا اًمِمىلىل٤مب اسمىلىلـ مخًىلىل٦م قمنمىلىل ؾمىلىلٜم٦م ي٘مىلىلقل: يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! إين 

أن شمىل٠من أن يتًىل٤م ؾ ُمٕمىلف إمم أن اٟمتٝمىلك إُمىلر  ¢أؾمتٓمٞمع أيمثر ُمـ ذًمؽ، ومام زال رؾمىلقل اهلل 

ومٛمىلىلىـل ىمىلىلىلرأ اًم٘مىلىلىلرآن ذم أىمىلىلىلؾ ُمىلىلىـل صمىلىلىلاث مل  –أي ًمٞمىلىلىل٤مزم  –ومىلىلىل٤مىمرأ اًم٘مىلىلىلرآن ذم صمىلىلىلاث »ىمىلىلىل٤مل ًمىلىلىلف: 

 .شٗم٘مٝمفي

صىلىلؿ يقُمىلىل٤ًم وأومٓمىلىلر يقُمىلىل٤ًم وم٢مٟمىلىلف أقمىلىلدل صىلىلٞم٤مم و ىلىلق »وىمىلىل٤مل ًمىلىلف ذم ُمىلىل٤م يتٕمٚمىلىلؼ سم٤مًمّمىلىلٞم٤مم: 

عمىل٤مذا؟ ٕٟمىلف يمىل٤من نىلع سمىللم اًم٘مىلقشملم:  شصقم داود قمٚمٞمف اًمًام ويم٤من ٓ يٗمر إذا ٓىمىلك

اًم٘مىلىلىلقة اعمٕمٜمقيىلىلىل٦م واًم٘مىلىلىلقة اعم٤مديىلىلىل٦م ااًىلىلىلدي٦م، ومىلىلىل٢مذا ًم٘مىلىلىلل اًمٕمىلىلىلدو يمىلىلىل٤من قمٜمىلىلىلده ىمىلىلىلقة سمدٟمٞمىلىلىل٦م 

صىلىلٗم٦م داود قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ذم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م أٟمىلىلف  يًىلىلتٓمٞمع أن ي٘م٤موُمىلىلف، وًمىلىلذًمؽ يمىلىل٤من ُمىلىلـ

 يم٤من يّمقم يقُم٤ًم ويٗمٓمر يقُم٤ًم ويم٤من ٓ يٗمر إذا ٓىمك.

ُمىلىلع اسمىلىلـ قمٛمىلىلرو ذم اًمتٜمىلىل٤مزل ًمىلىلف، ًمٙمٜمىلىلف مل يىلىلزل ـم٤مُمٕمىلىل٤ًم  ¢إمم  ٜمىلىل٤م اٟمتٝمىلىلك رؾمىلىلقل اهلل 

 ىلىلىلذا  شيىلىلىل٤م رؾمىلىلىلقل اهلل! إين أريىلىلىلد أومْمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ ذًمىلىلىلؽ. ىمىلىلىل٤مل: ٓ أومْمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ ذًمىلىلىلؽ»وم٘مىلىلىل٤مل: 

ة اًمتىلل يت٘مىلرب هبىل٤م اعمًىلٚمؿ إمم اهلل قمىلز وضمىلؾ إٟمىلام  ىلل احلدي٨م أيْم٤ًم ي١ميمد أن اًمٕمٌىل٤مد

ومىلىلا شم٘مٌىلىلؾ اًمٕمٌىلىل٤مدة زيىلىل٤مدة ُمىلىل٤م قمىلىلغم ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء سمىلىلف رؾمىلىلقل اهلل  ¢اًمتىلىلل ضمىلىل٤مء هبىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل 

¢. 

ظمت٤مُمىلىلىل٤ًم واًمٌحىلىلىل٨م ذم  ىلىلىلذا ـمقيىلىلىلؾ وـمقيىلىلىلؾ ضمىلىلىلدًا ومٜمريىلىلىلد أن ٟمٗمًىلىلىلح اعمجىلىلىل٤مل يم٤مًمٕمىلىلىل٤مدة 
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ًمت٘مىلرب إمم ًمتٚم٘مل سمٕمض إؾمئٚم٦م، أظمتؿ  ذه اًمٙمٚمٛم٦م سمٌٞم٤من ظمٓمر اًمزي٤مدة ذم اًمىلديـ وا

اهلل سمىلىلىلام مل ينمىلىلىلقمف رب اًمٕمىلىلىل٤معملم سمىلىلىل٠مصمر قمىلىلىلـ اإلُمىلىلىل٤مم ُم٤مًمىلىلىلؽ إُمىلىلىل٤مم دار اهلجىلىلىلرة اعمديٜمىلىلىل٦م 

اعمٜمقرة، طمٞم٨م ىم٤مل وٟمٕمؿ ُم٤م ىم٤مل: ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م يرا ٤م طمًٜم٦م وم٘مد زقمؿ 

 ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م. ¢أن حمٛمدًا 

ظمىلىل٤من  ¢ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م واطمىلىلدة يرا ىلىل٤م طمًىلىلٜم٦م وم٘مىلىلد زقمىلىلؿ أن حمٛمىلىلدًا 

٧ُم ﴿وا ىمىلىلىلقل اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم: ، اىمىلىلىلرؤاًمرؾمىلىلىل٤مًم٦م ْؿ ِديىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىل اًْمٞمَىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىل

اَم ِديٜمىًل٤م قَمَٚمٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ  اؾمىلٛمٕمقا. ومىلام مل يٙمىلـ يقُمئىلذ  [3]المائادة:﴾اإِلؾمىْل

ديٜم٤ًم ٓ يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤ًم، وٓ يّمٚمح.  ىلذه طمٙمٛمىل٦م سم٤مًمٖمىل٦م. وٓ يّمىلٚمح آظمىلر  ىلذه إُمىل٦م 

سمىلىلام صىلىلٚمح سمىلىلف أوهلىلىل٤م. سمىلىلامذا صىلىلٚمح سمىلىلف أوهلىلىل٤م؟ سم٤مٓؾمتًىلىلام ًمفؾمىلىلام يمىلىلام ىمىلىل٤مل رب  إٓ

َجَر سَمٞمْىلىلٜمَُٝمْؿ صُمىلىلؿَّ ٓ جَيِىلىلُدوا ﴿اًمٕمىلىل٤معملم:  ٞماَم ؿَمىلىل
قَك ومىِلىل ُٛمىلىل ىلىلَؽ ٓ ُي١ْمُِمٜمىُلىلقَن طَمتَّىلىلك ُمَٙمِّ وَمىلىلا َوَرسمِّ

ٚمِٞماًم  ًْ ُٛمقا شَم ٚمِّ ًَ ِٝمْؿ طَمَرضًم٤م مِم٤َّم ىَمَْمٞم٧َْم َوُي
ًِ  .[65]النسا::﴾ذِم َأٟمُٗم

شمٜمتٝمىلىلل أو يٜمتٝمىلىلل سمٞمىلىل٤من إصىلىلٚملم اًمًىلىل٤مسم٘ملم، وأرضمىلىلق قمىلىلغم إىمىلىلؾ أن يًىلىلت٘مر ذم هبىلىلذا 

أذ ٤مٟمٙمؿ ُمٕمٜمك  ٤مشملم ااٛمٚمتلم اًم٘مّمػمشملم إن مل شمًت٘مر سم٠مًمٗمىل٤مفمٝمام: ٓ ٟمٕمٌىلد إٓ اهلل، 

ُ﴿ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤مً سمدًٓم٦م: ٓ  َّٓ اهللَّ ُف ٓ إًَِمَف إِ ٟمَّ وٓ ٟمٕمٌىلد اهلل إٓ  [43]محماد:﴾وَم٤مقْمَٚمْؿ أَ

غم ًمًىلىلىل٤من رؾمىلىلىلقل اهلل، ٕن  ىلىلىلذا ُمٕمٜمىلىلىلك ىمقًمٜمىلىلىل٤م: وأؿمىلىلىلٝمد أن حمٛمىلىلىلداً سمىلىلىلام ذع اهلل قمىلىلىل

 .رؾمقل اهلل

 ( 00:  00:  39/ 711) اهلدى والنور/ 

 ( 00:  07:  19/ 711) اهلدى والنور/



 بصول البدع ------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

737 

 

 خلس االبتداع

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م  اًمِمٞمخ:

ومىلا ُمْمىلؾ ًمىلف وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمىلـ هيىلده اهلل 

 أن ٓ إًمف إٓ اًمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف:

ٚمُِٛمقنَ ﴿ ىلىلىل ًْ ُتْؿ ُُم َّٓ َوَأْٟمىلىل َـّ إِ ُىلىلىلقشُم ِف َوٓ َم
ؼَّ شُمَ٘م٤مشمىِلىل قا اهللََّ طَمىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ]   ﴾َيىلىل

 .[402عم ان:

٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ ﴿ ٤م َي٤م َأهير ٤م َزْوضَمٝمىَل َؼ ُِمٜمْٝمىَل َدٍة َوظَمٚمىَل
ـْ َٟمْٗمٍس َواطمىِل ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُٙمُؿ اًمَّ ُ٘مقا َرسمَّ

٤مَن  ٤مَم إِنَّ اهللََّ يمىَل ٤مَءًُمقَن سمىِلِف َوإَْرطمىَل ىًَل ِذي شَم ُ٘مقا اهللََّ اًمَّىل ٤مًء َواشمَّ ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

 .[4]النسا::﴾قَمَٚمٞمُْٙمْؿ َرىِمٞم٤ًٌم

ىلىلىل ﴿ ىلىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ِديًدا َيىلىلىل ًٓ ؾَمىلىلىل ْق قا ىَمىلىلىل قا اهللََّ َوىُمقًُمىلىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلىلقا اشمَّ ْؿ * ِذي ْؿ َأقْماَمًَمُٙمىلىلىل ٚمِْح ًَمُٙمىلىلىل ُيّْمىلىلىل

ْقًزا قَمٔمىِلىلٞماًم  ٤مَز وَمىلىل ْد وَمىلىل قًَمُف وَمَ٘مىلىل ِع اهللََّ َوَرؾُمىلىل
ـْ ُيٓمىِلىل ْؿ ُذُٟمىلىلقسَمُٙمْؿ َوَُمىلىل ْر ًَمُٙمىلىل

 - 30]األحاابا ﴾َوَيْٖمِٗمىلىل

34] . 

 أُم٤م سمٕمد: 

، وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ¢ٛمد وم٢من ظمػم اًمٙمام يمام اهلل وظمػم اهلدي  دي حم

 ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر. 

ؾ اإلؾمام، و ىلذه ااٛمٚمىل٦م ْمًمِمٞمخ اإلؾمام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل نٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م ًمٗم

ُمًىلىلتٜمٌٓم٦م أصىلىل٤مًم٦ًم ُمىلىلـ اًمِمىلىلٝم٤مدة اًمتىلىلل  ىلىلل اًمىلىلريمـ إول ُمىلىلـ اإلؾمىلىلام، طمٞمىلىل٨م ىمىلىل٤مل اسمىلىلـ 
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وطمىلىلده ٓ ٟمنمىلىلك سمىلىلف ؿمىلىلٞمئ٤ًم  ىلىلذا ىمًىلىلؿ، واًم٘مًىلىلؿ شمٞمٛمٞمىلىل٦م رمحىلىلف اهلل: اإلؾمىلىلام أن ٟمٕمٌىلىلد اهلل 

اًمثىلىل٤مين: أٓ ٟمٕمٌىلىلده إٓ سمىلىلام ذع ًمٜمىلىل٤م، وم٤مإلؾمىلىلام اضمتٛمىلىلع ذم  ىلىل٤مشملم اًمٙمٚمٛمتىلىللم: أن ٟمٕمٌىلىلده 

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأٓ ٟمٕمٌده إٓ سمام ذع،  ذا ُمـ م٤مم اًمتقطمٞمد.

طمٞمىلد و ذا اصٓماح قمٚمٛمل دىمٞمؼ ًمِمٞمخ اإلؾمام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وم٢من اعمِمٝمقر أن اًمتق

إٟمىلىلام  ىلىلق ذو أىمًىلىل٤مم صماصمىلىل٦م: شمقطمٞمىلىلد اًمرسمقسمٞمىلىل٦م، وشمقطمٞمىلىلد إًمق ٞمىلىل٦م أو اًمٕمٌىلىل٤مدة، وشمقطمٞمىلىلد 

اًمّمىلىلٗم٤مت، ومجىلىل٤مء اسمىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىل٦م هبىلىلذا اًمتٕمٌىلىلػم اًمىلىلقضمٞمز: أٓ ٟمٕمٌىلىلد إٓ اهلل وٓ ٟمٕمٌىلىلده إٓ سمىلىلام 

ذع، ومىلىل٠مٓ ٟمٕمٌىلىلد اهلل إٓ سمىلىلام ذع  ٜمىلىل٤م يٜمٓمىلىلقي امتىلىلف سمحىلىل٨م قمٚمٛمىلىلل ظمٓمىلىلػم ضمىلىلدًا ـم٤معمىلىل٤م 

يٜمجىلىلىلقا ُمىلىلىلـ آظمىلىلىلتال اعمٛم٘مىلىلىلقت ُمىلىلىلٜمٝمؿ إٓ إىمٚمىلىلىلقن اظمتٚمىلىلىلػ ومٞمٝمىلىلىل٤م اعمتىلىلىل٠مظمرون ومل 

أقمٜمىلىلىلل سمىلىلىلذًمؽ: اظمىلىلىلتاومٝمؿ ذم  ىلىلىلؾ يقضمىلىلىلد ذم اإلؾمىلىلىلام سمدقمىلىلىل٦م طمًىلىلىلٜم٦م أم ٓ؟ ومجام ىلىلىلػم 

اعمتىلىلىل٠مظمريـ ُمىلىلىلع إؾمىلىلىلػ اًمِمىلىلىلديد يىلىلىلذ ٌقن ىمىلىلىلقًٓ وأصىلىلىلاً واقمت٘مىلىلىل٤مدًا إمم أن  ٜمىلىلىل٤مك ذم 

 اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م.

ىمىلىل٤مل سمىلىلف اًمرؾمىلىلقل  وي٘مىلىل٤مسمٚمٝمؿ ُمىلىلـ أذٟمىلىل٤م إًمىلىلٞمٝمؿ أٓ و ىلىلؿ إىمٚمىلىلقن اًمىلىلذيـ ي٘مقًمىلىلقن سمىلىلام

ذم إطم٤مديىلىلىل٨م اًمٙمثىلىلىلػمة واًمتىلىلىلل ُمٜمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٛمٕمتٛمقه ذم ُمٓمٚمىلىلىلع يمٚمٛمتٜمىلىلىل٤م  ىلىلىلذه اًمٚمٞمٚمىلىلىل٦م  ¢

يٕمٚمٛمٝمىل٤م أصىلح٤مسمف  ¢و ل اًمتىلل شمىلؽمدد دائىلاًم ذم ظمٓمٌىل٦م احل٤مضمىل٦م اًمتىلل يمىل٤من رؾمىلقل اهلل 

ٟمٗمتىلىلتح قمىلىل٤مدًة ظمٓمٌٜمىلىل٤م ويمٚمامشمٜمىلىل٤م هبىلىلذه اخلٓمٌىلىل٦م صمىلىلؿ ٟمتٌٕمٝمىلىل٤م سمىلىلام يمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام 

ااٛمٕمىل٦م، طمٞمىل٨م يمىل٤من قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام ي٘مىلقل ذم  يتٌع ظمٓم٦ٌم احل٤مضمىل٦م ذم ظمٓمىل٥م

، ¢ظمٓم٦ٌم ااٛمٕم٦م: أُم٤م سمٕمد: ومىل٢من ظمىلػم اًمٙمىلام يمىلام اهلل وظمىلػم اهلىلدي  ىلدي حمٛمىلد 

 وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

وم٘مىلىلد يمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل صىلىلٚمقات اهلل وؾمىلىلاُمف قمٚمٞمىلىلف يٙمىلىلرر  ىلىلذه ااٛمٚمىلىل٦م اا٤مُمٕمىلىل٦م: يمىلىلؾ 

وىلىلىلاًم٦م ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مر ًمٙمىلىلىلل شمؽميمىلىلىلز ذم إذ ىلىلىل٤من، إىمٚمىلىلىلقن ىمىلىلىلد ا تىلىلىلدوا سمدقمىلىلىل٦م 

هبىلىلىلىلدي اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم ومتٛمًىلىلىلىلٙمقا سمٙمىلىلىلىلام اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام قمىلىلىلىلغم قمٛمقُمىلىلىلىلف 
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وؿمٛمقًمف وم٘م٤مًمقا يمىلام ىمىل٤مل  ىلق قمٚمٞمىلف اًمًىلام: يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم اًمٜمىل٤مر، 

١مٓء إىمٚمىلقن قمىلغم ًمٙمـ اًمٌمىلء اعمٝمىلؿ اًمىلذي يٜمٌٖمىلل أن ٟماطمٔمىلف  ىلق أٟمىلف يقضمىلد ذم  ىل

ؾمىلىلٌٞمؾ احلٙم٤ميىلىل٦م يمثىلىلػم ممىلىلـ ي٘مىلىلع ذم آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ؛ وُمىلىل٤م ذًمىلىلؽ إٓ ٕٟمىلىلف مل يْمىلىلٌط 

ىم٤مقمىلىلدة اًمٌدقمىلىل٦م وي٘مىلىلقل ذم ٟمٗمًىلىلف: يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م يمىلىلام ىمىلىل٤مل اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام؛ 

ٕٟمف ُمىلـ اًمٗمريىلؼ اًم٘مٚمٞمىلؾ اًمىلذيـ ا تىلدوا سم٠مطم٤مديىل٨م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام اًمتىلل أـمٚم٘مىل٧م 

ٙمـ ًمٙمل ٓ ي٘مع  ىل١مٓء إىمٚمىلقن ذم اًمٌدقمىل٦م اًمتىلل يٗمىلرون اًمْماًم٦م قمغم يمؾ سمدقم٦م، وًم

ُمٜمٝم٤م سمتٌٜمٞمٝمؿ اًم٘م٤مقمدة اًمٕم٤مُم٦م: يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر، جي٥م أن يت٘مٜمقا 

سمحىلىل٨م اًمٌدقمىلىل٦م ًمٞمٛمٞمزو ىلىل٤م سمىلىللم ُمىلىل٤م يىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلقم اًمىلىلٜمص ومىلىلا يٕمٛمٚمىلىلقن سمىلىلف؛ ٕن ىمقًمىلىلف: 

أصىلؾ ذم  يمؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ؿمىلٛمٚمف وإن يمىل٤من  ىلذا اًمىلذي دظمىلؾ ذم  ىلذا اًمىلٜمص اًمٕمىل٤مم ًمىلف

 اًمنميٕم٦م.

يِمىلىلتٌف إُمىلىلر قمىلىلغم يمثىلىلػم ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس طمٞمىلىلٜمام يىلىلرون سمٕمىلىلض اًمٜمّمىلىلقص احل٤موىلىل٦م قمىلىلغم 

سمٕمىلىلض إقمىلىلامل اًمّمىلىل٤محل٦م ومٞم٠مظمىلىلذون سمٕمٛمقُمٝمىلىل٤م وٓ ياطمٔمىلىلقن أن سمٕمىلىلض  ىلىلذا اًمٕمٛمىلىلقم 

يِمٛمٚمف ذًمؽ اًمٜمص اًمٕم٤مم: يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر، ومىل٤مًمتٗمريؼ سمىللم  ىلذا 

وىلىلىلاًم٦م وسمىلىلىللم اًمِمىلىلىلٛمقل ذم ٟمّمىلىلىلقص اًمِمىلىلىلٛمقل و ىلىلىلق ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م 

أظمرى: طمٞم٨م شم٠مُمر ذم سمٕمىلض اًمٕمٌىل٤مدات أو امىلض قمىلغم سمٕمىلض اًمٕمٌىل٤مدات طمْمىل٤ًم قم٤مُمىل٤ًم 

  ٜم٤م ي٘مع يمثػم ُمـ اخلٚمط واًمٚمٌس قمغم سمٕمض اًمٜم٤مس.

وأٟم٤م ىمٌؾ أن أذيمر ُم٤م قمٜمدي... ذم  ذا اًمّمدد، أريد أن أٟمّمحٙمؿ سمّمٗمتٙمؿ ُمثكم 

ق ىلىلىلىل٤م ومٝمىلىلىلىلاًم صىلىلىلىلحٞمح٤ًم، ـماسمىلىلىلىل٤ًم ًمٚمٕمٚمىلىلىلىلؿ أن شمدرؾمىلىلىلىلقا ٕضمىلىلىلىلؾ  ىلىلىلىلذه اعمًىلىلىلىل٠مًم٦م وم٘مىلىلىلىلط وًمتتٗمٝمٛم

وًمتٙمقٟمقا قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ آسمتٕم٤مد قمـ آسمتداع ذم اًمديـ وًمق 

يم٤من  ذا آسمتداع ذم اًمديـ ُمًتٜمدًا إمم ٟمص قم٤مم ُمـ أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة 

واًمًىلىلام ًمٙمىلىلل ٓ شم٘مٕمىلىلقا ذم آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ أٟمّمىلىلح سمىلىل٠من شم٘مىلىلرؤوا يمت٤مسمىلىل٤ًم  ىلىلق أقمٔمىلىلؿ 
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ًمفُم٤مم اًمِم٤مـمٌل رمحف  شآقمتّم٤مم»ا اعمقوقع أٓ و ق يمت٤مب: يمت٤مب قمرومتف ذم  ذ

اهلل، ومٝمىلىلذا يمتىلىل٤مب خمىلىلتص ذم  ىلىلذا اعمقوىلىلقع ٓ ُمثىلىلؾ ًمىلىلف ومىلىلٞمام قمٚمٛمىلىل٧م، ويمىلىلؾ ُمىلىلـ ضمىلىل٤مء 

 سمٕمده إٟمام  ق قم٤مًم٦م قمٚمٞمف وإٟمام  ق يًت٘مل ُمٜمف.

وإٓ ومّمؾ ظم٤مص جي٥م أيْم٤ًم أن شم٘مرؤوه ًمِمىلٞمخ اإلؾمىلام سمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م رمحىلف اهلل ذم 

، ومٗمىلىلل  ىلىلذا شاًمٍمىلىلاط اعمًىلىلت٘مٞمؿ خم٤مًمٗمىلىل٦م أصىلىلح٤مب ااحىلىلٞمؿاىمتْمىلىل٤مء »يمت٤مسمىلىلف اًمٕمٔمىلىلٞمؿ: 

اًمٙمتىلىل٤مب ـمىلىلىلرق ؿمىلىلىلٞمخ اإلؾمىلىلىلام اسمىلىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىلىل٦م  ىلىلىلذا اعمقوىلىلىلقع اهلىلىلىل٤مم اخلٓمىلىلىلػم ومىلىلىل٤مٟمتٝمك ُمىلىلىلـ 

طمٞمىلىل٨م ااٛمٚمىلىل٦م إمم ُمىلىل٤م يىلىلدل قمٚمٞمىلىلف احلىلىلدي٨م اًمًىلىل٤مسمؼ وُمىلىل٤م ذم ُمٕمٜمىلىل٤مه: يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م 

ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مر، وًمٙمٜمىلىلىلف ٟمٔمىلىلىلر إمم اعمًىلىلىل٠مًم٦م ُمىلىلىلـ زاويىلىلىل٦م أظمىلىلىلرى و ىلىلىلل: أٟمىلىلىلف ىمىلىلىلد 

سمٕمض إُمقر ويرى أ ؾ اًمٕمٚمؿ أهنىل٤م أُمىلقر ُمنمىلوقم٦م وُمىلع ذًمىلؽ ومٝمىلل مل شمٙمىلـ امدث 

ذم قمٝمىلىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة واًمًىلىلىلىلام ومٙمٞمىلىلىلىلػ مل يٓمٌىلىلىلىلؼ قمٚمٞمٝمىلىلىلىل٤م اًم٘م٤مقمىلىلىلىلدة: سمدقمىلىلىلىل٦م 

واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر، سمٞمٜمام طمدصم٧م حمدصم٤مت يمثػمة ويمثػمة ضمىلدًا ومىل٤مقمتؼم أ ىلؾ 

 ت.اًمٕمٚمؿ واًمتح٘مٞمؼ: يم٤مًمِم٤مـمٌل واسمـ شمٞمٛمٞم٦م وهمػم ٤م ُمـ اعمحدصم٤م

ومام  ق اًمٗمّمؾ.. ُم٤م  ق احلٙمؿ اًمٗمّمؾ سملم ُمىل٤م مىلدث ويٙمىلقن ُمنمىلوقم٤ًم وسمىللم ُمىل٤م 

مىلىلدث وٓ يٙمىلىلقن ُمنمىلىلوقم٤ًم؟  ىلىلذا ُمىلىل٤م ومّمىلىلؾ اًم٘مىلىلقل ومٞمىلىلف اإلُمىلىل٤مم اًمِمىلىل٤مـمٌل ذم اًمٙمتىلىل٤مب 

اًم٤ًمسمؼ: آقمتّم٤مم ونٕمىلف وأوضمىلز اًمٙمىلام ومٞمىلف ؿمىلٞمخ اإلؾمىلام ذم اًمٙمتىل٤مب اعمىلذيمقر 

 آٟمٗم٤م.

٤مل أن أذيمىلىلىلريمؿ سم٤مًمٜمّمىلىلىلقص اًمتىلىلىلل وم٠مٟمىلىلىل٤م أوضمىلىلىلز ًمٙمىلىلىلؿ اًم٘مىلىلىلقل: ٓ أريىلىلىلد ذم ـمٌٞمٕمىلىلىل٦م احلىلىلىل

شم١ميمىلىلد  ىلىلىلذه اًم٘م٤مقمىلىلىلدة اإلؾمىلىلاُمٞم٦م اًمٕمٔمٞمٛمىلىلىل٦م: يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلاًم٦م ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مر؛ 

ٕٟمٜمل أقمت٘مد أٟمٙمؿ قمغم قمٚمؿ سمذًمؽ يمام أفمـ وأرضمق، وًمٙمـ أريد ذم اًمقاىمع أن أسملم 

ًمٙمؿ أُمريـ اصمٜملم ًمتتح٘م٘مقا ُمـ ُمٕمٜمك  ذا احلدي٨م اًمّمحٞمح: يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ 

 شم٘مٕمقن ذم إومراط وٓ ذم شمٗمريط؛ ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس اٝمٚمٝمىلؿ سمىلام واًم٦م ذم اًمٜم٤مر وما
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ؾمىلىلىلىلٞم٠ميت ذيمىلىلىلىلره قمىلىلىلىلـ اًمِمىلىلىلىلٞمخلم مىلىلىلىلدث حمىلىلىلىلدصم٤مت ويتٛمًىلىلىلىلؽ هبىلىلىلىل٤م؛ ٕهنىلىلىلىل٤م دظمٚمىلىلىلىل٧م ذم 

ٟمّمىلىلىلقص قم٤مُمىلىلىل٦م، وٟمىلىلىل٤مس آظمىلىلىلرون يٜمٙمىلىلىلرون أُمىلىلىلقرًا طمىلىلىلدصم٧م سمحجىلىلىل٦م أهنىلىلىل٤م طمىلىلىلدصم٧م و ىلىلىلل 

 ًمٞم٧ًم سم٤معمحدصم٤مت ُمـ إُمقر،  ذا اًمتٗمّمٞمؾ اًمدىمٞمؼ ٟمحـ نٞمٕم٤ًم سمح٤مضم٦م إًمٞمف.

 ؾمام رمحف اهلل ذم اًمٙمت٤مب اًم٤ًمسمؼ اًمذيمر ..ي٘مقل ؿمٞمخ اإل

 وىمد اٟمتٝمك اًمنميط إمم  ذا احلد.

 (  00: 46: 00/ 804) اهلدى والنور / 
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 خل٘زٝ اإلحداخ يف اهدّٙ

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م  اًمِمٞمخ:

ؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚم

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد 

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ًٓم٦م  ذا احلدي٨م وأُمث٤مًمف مم٤م  ق ًمٕمؾ اإلظمقان احل٤م.يـ نٞمٕم٤ًم يٕمٚمٛمقن ُمـ د

ُمىلىلىلىلـ »:  قم٤مئِمىلىلىلىل٦م، حلىلىلىلىلدي٨م ¢صم٤مسمىلىلىلىل٧م ذم يمتىلىلىلىل٥م اًمًىلىلىلىلٜم٦م، وصىلىلىلىلحٞمح اإلؾمىلىلىلىلٜم٤مد إمم اًمٜمٌىلىلىلىلل 

سمىلـ ؾمىل٤مري٦م ريض اهلل  اًمٕمرسمىل٤مضويمحىلدي٨م   شأطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمىلق رد

ُمققمٔم٦م وضمٚم٧م ُمٜمٝمىل٤م اًم٘مٚمىلقب، وذرومىل٧م ُمٜمٝمىل٤م  ¢وقمٔمٜم٤م رؾمقل اهلل »شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: 

ل اهلل! أوصىلٜم٤م، ىمىل٤مل: أوصىلٞمٙمؿ سمت٘مىلقى اهلل واًمًىلٛمع واًمٓم٤مقمىل٦م، اًمٕمٞمقن، وم٘مٚمٜم٤م: يىل٤م رؾمىلق

وإن وزم قمٚمٞمٙمؿ قمٌد طمٌٌمىل، وم٢مٟمىلف ُمىلـ يٕمىلش ُمىلٜمٙمؿ ومًىلػمى اظمتاومىل٤ًم يمثىلػمًا، ومٕمٚمىلٞمٙمؿ 

سمًىلىلىلىلٜمتل وؾمىلىلىلىلٜم٦م اخلٚمٗمىلىلىلىل٤مء اًمراؿمىلىلىلىلديـ اعمٝمىلىلىلىلديلم ُمىلىلىلىلـ سمٕمىلىلىلىلدي، قمْمىلىلىلىلقا قمٚمٞمٝمىلىلىلىل٤م سم٤مًمٜمقاضمىلىلىلىلذ، 

 .شوإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر، وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م

ٕطم٤مديىلىل٨م شم١ميمىلىلد ُمىلىل٤م أفمٜمىلىلف أٟمٙمىلىلؿ شمٗمٝمٛمقٟمىلىلف وشمٕمت٘مدوٟمىلىلف أن آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ  ىلىلذه ا

ٕن آسمتىلىلداع اعمىلىلذُمقم  ىلىلق ظمىلىل٤مص ذم اًمىلىلديـ، وأُمىلىل٤م  شذم اًمىلىلديـ»يمٚمىلىلف وىلىلال، وأقمٜمىلىلل 

ذم أُمقر اًمدٟمٞم٤م ومٛمٜمف ُمىل٤م  ىلق ممىلدوح، وُمٜمىلف ُمىل٤م  ىلق ُمىلذُمقم، طمًىل٥م  ىلذا اعمحىلدث إذا 
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غم إىمىلؾ ضمىل٤مئز، وُمىلـ يم٤من قم٤مرض ذقم٤ًم ومٝمق ُمذُمقم، وإذا مل يٕم٤مرض ذقم٤ًم ومٝمىلق قمىل

ـ شمٞمٛمٞمىل٦مأطمًىلـ ُمىل٤م يٜم٘مىلؾ ذم  ىلذه اعمٜم٤مؾمىل٦ٌم يمٚمٛمىل٦م ؿمىلىلٞمخ اإلؾمىلام  رمحىلف اهلل طمٞمىل٨م أٟمىلىلف  اسمىل

ووع ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ضمدًا، اؾمتٜمٌٓمٝم٤م ُمـ شمٚمؽ إطم٤مدي٨م زائد اًمٜمّمقص إظمرى شمدل 

قمغم أن إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م، و ذه ىم٤مقمدة أصقًمٞم٦م، وم٘م٤مل رمحف اهلل: إصؾ 

، إٓ ًمىلٜمص، وإصىلؾ ذم اًمىلدٟمٞم٤م ااىلقاز إٓ ًمىلٜمص. ومٝمىلق يٕمٜمىلل: ذم اًمديـ  ق آُمتٜمىل٤مع

يمؾ حمدث ذم اًمديـ ممٜمقع، أُم٤م اعمحدث ذم اًمدٟمٞم٤م ومٝمق ُم٤ٌمح إٓ إن قمىل٤مرض ٟمّمىل٤ًم 

 يمام ذيمرٟم٤م.

 شوإي٤ميمؿ وحمىلدصم٤مت إُمىلقر»صمؿ مم٤م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف  ق أن ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام: 

٦م، وإن يمىلىل٤من ذم فمىلىلـ يمثىلىلػم ومتٙمىلىلقن وىلىلاًم ¢إٟمىلىلام يٕمٜمىلىلل يمىلىلؾ قمٌىلىل٤مدة طمىلىلدصم٧م سمٕمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

ـ اخلٓمىل٤مبُمـ اًمٜم٤مس مًٌقهن٤م أهن٤م طمًٜم٦م، وسمحىلؼ ىمىل٤مل قمٌىلد اهلل سمىلـ  ريض اهلل  قمٛمىلر سمىل

، ذًمؽ ٕن آؾمتح٤ًمن ذم اًمديـ شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م وإن رآ ٤م اًمٜم٤مس طمًٜم٦م»قمٜمٝمام: 

ُمٕمٜم٤مه أن  ذا اعمًتحًـ ىمىل٤مرن ٟمٗمًىلف ُمىلع رب اًمٕمىل٤معملم، اًمىلذي ًمىلٞمس ٕطمىلد ؾمىلقاه أن 

ُمىلـ اؾمتحًىلـ »رمحف اهلل:  اًمِم٤مومٕملقمز وضمؾ، وهلذا ىم٤مل اإلُم٤مم  ينمع إٓ ُم٤م ؿم٤مء اهلل

؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىل٤م يىلىلدري  ىلىلذا اعمًتحًىلىلـ أن  ىلىلذا اًمىلىلذي اؾمتحًىلىلٜمف سمٕم٘مٚمىلىلف وومٙمىلىلره شوم٘مىلىلد ذع

وم٘مط ومل يًتٛمد ذًمؽ ُمـ يمت٤مب رسمف أو ُمـ ؾمٜم٦م ٟمٌٞمف ُمـ أيـ ًمف أن يٕمرل أن  ذا أُمر 

 طمًـ.

ُٓمتٜمىل٤مع قمٜمٝمىل٤م عمىل٤م هلذا جي٥م أن يٙمقن ُمقىمٗمٜمىل٤م نٞمٕمىل٤ًم ُمىلـ يمىلؾ حمدصمىل٦م ذم اًمىلديـ ا

 ؾمٌؼ ذيمره ُمـ أطم٤مدي٨م صحٞمح٦م.

 . : .. : .. ( 3/ 22) اهلدى والنور /
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  (¢)كوٌٞ ح٘ي ًعِٟ ق٘هٕ

 )كتاب اهلل ٗضِيت( ٗخل٘زٝ اإلحداخ يف اهدّٙ

ًم٘مىلىلىلد ضمىلىلىل٤مء ذم احلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلحٞمح يمىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلقن إن ؿمىلىلىل٤مء اهلل نٞمٕمىلىلىل٤ًم ىمقًمىلىلىلف  اًمِمىلىلىلٞمخ:

ْمٚمقا ُمىل٤م إن مًىلٙمتؿ هبىلام: يمتىل٤مب شمريم٧م ومٞمٙمؿ أُمريـ ًمـ شم »قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

 .شاهلل وؾمٜمتل، وًمـ يتٗمرىم٤م طمتك يردا قمكم احلقض

ُمٕمٜم٤م ىلىل٤م: أقمىلىلؿ ُمىلىلـ اًمًىلىلٜم٦م ذم اصىلىلٓماح اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء، اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء  ¢واًمًىلىلٜم٦م ذم ًمٖمىلىل٦م اًمٜمٌىلىلل 

اصىلىلٓمٚمحقا وٓ ُمِمىلىل٤مطم٦م ذم آصىلىلٓماح: أن اًمًىلىلٜم٦م  ىلىلل اًمتىلىلل شم٘م٤مسمىلىلؾ اًمٗمريْمىلىل٦م، و ىلىلل 

سمىلىللم أن يىلىل٠ميت هبىلىل٤م، ويٙمىلىلقن ًمىلىلف اًمتىلىلل شمٙمىلىلقن دون اًمٗمريْمىلىل٦م، واًمتىلىلل خيىلىلػم ومٞمٝمىلىل٤م اعمًىلىلٚمؿ 

قمىلىلىلغم ذًمىلىلىلؽ أضمىلىلىلر قمٔمىلىلىلٞمؿ، وسمىلىلىللم أن يىلىلىلدقمٝم٤م، وٓ يٙمىلىلىلقن قمٚمٞمىلىلىلف إصمىلىلىلؿ ٓ يمٌىلىلىلػم وٓ صىلىلىلٖمػم، 

 ¢و ىلىلىلذا ُمىلىلىل٠مظمقذ ُمىلىلىلـ ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام ًمىلىلىلذاك اًمرضمىلىلىلؾ اًمىلىلىلذي ضمىلىلىل٤مء اًمٜمٌىلىلىلل 

ي٠ًمًمف قمىلام ومىلرض اهلل قمٚمٞمىلف ومىلذيمر ًمىلف مخىلس صىلٚمقات ذم يمىلؾ يىلقم وًمٞمٚمىل٦م، ممىل٤م ذيمىلر ًمىلف 

 ىلؾ قمىلكم همىلػم ـ؟ ىمىل٤مل: ٓ  »حلىلدي٨م اًمرضمىلؾ اًمًىل٤مئؾ: صٞم٤مم رُمْم٤من، ىم٤مل ذم آظمىلر ا

أي: إٓ أن شمتٜمٗمىلىلؾ ُمىلىل٤م قمٚمٞمىلىلؽ إٓ أن شمىلىل٠ميت سمىلىلام ومىلىلرض اهلل قمٚمٞمىلىلؽ إٓ إذا   شإٓ أن شمٓمىلىلقع

ؿمئ٧م أن شمتٜمٗمؾ، أي: أن شم٠ميت سم٤مًمٜمقاومىلؾ واًمًىلٜمـ اًمتىلل مل شمٗمىلرض قمٚمٞمىلؽ، ومٝمىلذا أومْمىلؾ 

ضمىل٤مل ىمٜمىلقع ًمؽ. ُمىل٤مذا ىمىل٤مل ذًمىلؽ اًمرضمىلؾ؟ ىمىل٤مل: واهلل ٓ أزيىلد قمٚمىلٞمٝمـ وٓ أٟم٘مىلص، أٟمىل٤م ر

أرى سمىلىلىلىلىل٠من آيت وم٘مىلىلىلىلىلط سمىلىلىلىلىل٤مًمٗمرائض، وُمىلىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىلىلقى ذًمىلىلىلىلىلؽ ٓ أزيىلىلىلىلىلد وٓ أيت سمٌمىلىلىلىلىلء ُمىلىلىلىلىلـ 

اًمٜمقاومؾ، ومامذا يم٤من ُمقىمػ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام دم٤مه  ذا اًمٙمام؟ مل يٙمىلـ ُمىل٤م ضمىل٤مء 

، ويىل٠ميت ذيمىلره ذم سمٕمىلض يمتىل٥م اًمٗم٘مىلف ¢ذم احلدي٨م اًمذي ٓ يّمح ٟمًٌتف إمم اًمٜمٌل 
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 .شُمـ شمرك ؾمٜمتل مل شمٜمٚمف ؿمٗم٤مقمتل»ًمٚمٛمت٠مظمريـ: 

 ذا احلدي٨م ًمٞمس ًمف أصؾ، ومل يذيمر اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ؿمىلٞمئ٤ًم ُمىلـ ذًمىلؽ، سمىلؾ 

 .شدظمؾ ااٜم٦م إن صدق أومٚمح اًمرضمؾ إن صدق»قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ ىم٤مل: 

يٕمٜمل: إذا طم٤مومظ قمغم ُم٤م ومرض اهلل قمٚمٞمف وم٘مط، ومل يىلزد ؿمىلٞمئ٤ًم ُمىلـ اًمًىلٜمـ اًمرواشمىل٥م 

اإلشمٞم٤من سم٤مًمٗمرائض واعمًتح٤ٌمت قمٚمٞمٝم٤م، وم٢مذا صدق ومٞمام وقمد سمف ومٝمق يدظمؾ ااٜم٦م، و

يِمىلىلٛمؾ ذم اًمقاىمىلىلع: آسمتٕمىلىل٤مد قمىلىلـ اعمحرُمىلىل٤مت؛ ٕن آسمتٕمىلىل٤مد قمىلىلـ اعمحرُمىلىل٤مت  ىلىلق ُمىلىلـ 

اًمٗمرائض واًمقاضمٌىل٤مت، وًمىلذًمؽ ضمىل٤مء ذم طمىلدي٨م آظمىلر: أن ؾمىل٤مئاً ؾمىل٠مل: يىل٤م رؾمىلقل اهلل 

أرأيىلىلىلىل٧م إن أٟمىلىلىلىل٤م طمرُمىلىلىلىل٧م احلىلىلىلىلرام، وطمٚمٚمىلىلىلىل٧م احلىلىلىلىلال، وصىلىلىلىلٚمٞم٧م اًمّمىلىلىلىلٚمقات اخلٛمىلىلىلىلس، 

ٟمىلىلىل٧م طمٚمٚمىلىلىل٧م احلىلىلىلال وطمرُمىلىلىل٧م ٟمٕمىلىلىلؿ إن أ»وصىلىلىلٛم٧م رُمْمىلىلىل٤من، أأدظمىلىلىلؾ ااٜمىلىلىل٦م؟ ىمىلىلىل٤مل: 

 .شاحلرام وصٚمٞم٧م اًمّمٚمقات اخلٛمس، وصٛم٧م رُمْم٤من دظمٚم٧م ااٜم٦م

إذًا: قمىلىلىلغم اعمًىلىلىلٚمؿ أن مىلىلىلرص قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ أن مىلىلىل٤مومظ قمىلىلىلغم اإلشمٞمىلىلىل٤من سمىلىلىل٤مًمٗمرائض 

وآسمتٕمىلىلىلىل٤مد قمىلىلىلىلـ اعمحرُمىلىلىلىل٤مت إن ومٕمىلىلىلىلؾ ذًمىلىلىلىلؽ، ومٝمىلىلىلىلق دظمىلىلىلىلؾ ااٜمىلىلىلىل٦م يمىلىلىلىلام ي٘مىلىلىلىل٤مل سمىلىلىلىل٤مًمتٕمٌػم 

ـ اًمت٘مّمىلػم ُمىلـ اًم٘مٞمىل٤مم اًمٕمٍمي اًمٞمقم: شمراٟمزي٧م سمدون شمقىمىلػ، أُمىل٤م إذا ظم٤مًمٓمىلف رء ُمىل

سمٌمء مم٤م ومرض اهلل قمٚمٞمف، أو ُمـ ُمقاىمٕم٦م وارشمٙم٤مب سمٕمض ُمىل٤م طمىلرم اهلل قمٚمٞمىلؽ، ومٝمىلذا 

 طم٤ًمسمف قمٜمد اهلل قمز وضمؾ إن ؿم٤مء قمذسمف، وإن ؿم٤مء همٗمر ًمف.

أريد أن أىمقل سم٠من اًمًٜم٦م ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ: يمت٤مب اهلل وؾمٜمتل وًمـ يتٗمرىم٤م طمتىلك 

دون اًمٗمريْمىلىلىل٦م، وإٟمىلىلىلام ي٘مّمىلىلىلد سمىلىلىلف يىلىلىلردا قمىلىلىلكم احلىلىلىلقض، ٓ ي٘مّمىلىلىلد سمىلىلىلف اًمًىلىلىلٜم٦م اًمتىلىلىلل  ىلىلىلل 

ُمٕمٜمىلىلك ًمٖمىلىلقي ذقمىلىلل جيىلىل٥م أن شمتٜمٌٝمىلىلقا ًمىلىلف ومىلىلٞمام إذا ُمىلىلرت سمٙمىلىلؿ  ىلىلذه اًمٚمٗمٔمىلىل٦م اًمًىلىلٜم٦م ذم 

رء ُمىلىلىلـ إطم٤مديىلىلىل٨م اًمّمىلىلىلحٞمح٦م، ومىلىلىلا شمٗمٝمٛمىلىلىلقا ُمٜمٝمىلىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلىلك اًمًىلىلىلٜم٦م اصىلىلىلٓماطم٤ًم، وإٟمىلىلىلام 

 .¢٤مر قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ؾماعمٕمٜمك اًمنمقمل و ق: اًمٓمريؼ واعمٜمٝم٩م اًمذي 

 .شن مًٙمتؿ هبام: يمت٤مب اهلل وؾمٜمتلشمريم٧م ومٞمٙمؿ أُمريـ ًمـ شمْمٚمقا ُم٤م إ»
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ًمٞمس اعم٘مّمقد  ٜم٤م: ؾمٜمتل وم٘مط اًمٜمقاومؾ أو اًمرواشم٥م، وإٟمام اًمٓمريؼ اًمتل ضمىل٤مء هبىل٤م 

اً وًمىلٞمس سمٕمْمىل٤ًم وضمىلزًأ أوًٓ: ومٙمىلرًا وقم٘مٞمىلدة. ك يُمىل ٜمَّىل ٌَ تَ قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام جيىل٥م أن شمُ 

 وؾمٕمٝم٤م،  ذه وصم٤مٟمٞم٤ًم: شمٓمٌٞم٘م٤ًم وقمٛماً سم٘مدر ُم٤م يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن وٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًًم إٓ

اًمًٜم٦م ُمٕمٜم٤م ٤م: اًمٓمري٘م٦م واعمٜمٝم٩م وًمٞمس ُمٕمٜم٤م ىل٤م: اًمًىلٜم٦م اًمتىلل دون اًمٗمريْمىل٦م، ومىلام ضمىل٤مء 

سمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام ُمىلـ اًمنمىلع واًمٌٞمىل٤من  ىلق اًمًىلٜم٦م أي: اًمٓمري٘مىل٦م اًمتىلل ؾمىل٤مر قمٚمٞمىلىلف 

 اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام.

واًمًىلىلىلىلىلٜم٦م هبىلىلىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلىلىلك اًمنمىلىلىلىلىلقمل اًمٚمٖمىلىلىلىلىلقي اعمحىلىلىلىلىلدد:  ىلىلىلىلىلق اعم٘مّمىلىلىلىلىلقد سم٤محلىلىلىلىلىلدي٨م 

 .شُمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل»ر: اًمّمحٞمح اعمِمٝمق

ٓ جيىلىلىلىلقز ٕطمىلىلىلىلد أن يٗمٝمىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م: ُمىلىلىلىلـ شمىلىلىلىلرك اًمًىلىلىلىلٜمـ اًمرواشمىلىلىلىل٥م ُمىلىلىلىلثاً، 

واهلل ي٤م رؾمقل اهلل، ٓ أزيد قمٚمٞمٝمـ وٓ »ومًؽ سمٛمذ ٥م ذًمؽ إقمرا  اًمذي ىم٤مل: 

ًمىلىلٞمس ُمٕمٜمىلىلك اًمًىلىلٜم٦م هبىلىلذا اعمٕمٜمىلىلك آصىلىلٓماطمل اًمٗم٘مٝمىلىلل، وإٟمىلىلام ُمٕمٜمىلىلك اًمًىلىلٜم٦م  شأٟم٘مىلىلص

ٟمٗمىلىلس ُمٕمٜمىلىلك احلىلىلدي٨م   شُمىلىلـ رهمىلىل٥م قمىلىلـ ؾمىلىلٜمتل ومٚمىلىلٞمس ُمٜمىلىلل» أيْمىلىل٤ًم ذم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م:

أي: ـمري٘متىلىلل وُمٜمٝمجىلىلل اًمتىلىلل يمٜمىلىل٧م قمٚمٞمٝمىلىل٤م وُمىلىل٧م قمٚمٞمٝمىلىل٤م،   شيمتىلىل٤مب اهلل وؾمىلىلٜمتل»إول: 

 ىلىلذه اًمٓمري٘مىلىل٦م و ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م إذا أقمىلىلرض اإلٟمًىلىل٤من اعمًىلىلٚمؿ قمٜمٝمىلىل٤م، ومٚمىلىلٞمس ذم رء ُمىلىلـ 

هلىلىلذا  ¢، وإذا ٟمحىلىلـ ذيمرٟمىلىل٤م ًمٙمىلىلؿ ؾمىلىل٥ٌم روايىلىل٦م، أو ؾمىلىل٥ٌم ىمىلىلقل اًمٜمٌىلىلل ¢رؾمىلىلقل اهلل 

يتْمىلىلح ًمٙمىلىلؿ مىلىل٤مم اًمقوىلىلقح   شومٛمىلىلـ رهمىلىل٥م قمىلىلـ ؾمىلىلٜمتل ومٚمىلىلٞمس ُمٜمىلىلل»اًمثىلىل٤مين: احلىلىلدي٨م 

؛ ذًمىلىلىلؽ أن ر ٓمىلىلىل٤ًم أي: ن٤مقمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ  شؾمىلىلىلٜمتل» ىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلك اًمنمىلىلىلقمل اًمٚمٖمىلىلىلقي ًمٚمٗمٔمىلىلىل٦م: 

ومٚمىلىلىلؿ جيىلىلىلدوه، ومًىلىلىل٠مًمقا ٟمًىلىلىل٤مءه قمىلىلىلـ صىلىلىلاشمف  ¢وا إمم اًمٜمٌىلىلىلل ؤضمىلىلىل٤م ¢أصىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلىلل 

ٝمؿ: سم٠مٟمىلف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًىلام ذم اًمٚمٞمىلؾ، وصىلقُمف ذم اًمٜمٝمىل٤مر وىمرسم٤مٟمىلف ًمٚمٜمًىل٤مء، ومىل٠مضمٌٜم

قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ي٘مقم اًمٚمٞمؾ، ويٜم٤مم أي: إٟمف ٓ ي٘مقم اًمٚمٞمؾ يمٚمف يمىلام يٗمٕمىلؾ سمٕمىلض 

اًمٖماة اعمتٕمٌديـ، وٓ أٟمىلف أيْمىل٤ًم يٜمىل٤مم يمىلؾ اًمٚمٞمىلؾ يمىلام يٗمٕمىلؾ سمٕمىلض اًمىلراهمٌلم اًمزا ىلديـ 
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 قمـ إضمر اًمٙمٌػم ُمـ ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ، وإٟمام  ق ي٘مقم ويٜم٤مم.

اًمًىلىلىلام: سم٠مٟمىلىلىلف يّمىلىلىلقم ويٗمٓمىلىلىلر،  وومىلىلىلٞمام يتٕمٚمىلىلىلؼ سم٤مًمّمىلىلىلقم ىم٤مًمىلىلىل٧م أزواج اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف

ومٚمٞمس  ق ص٤مئؿ اًمد ر، وًمٞمس  ق ُمٗمٓمرًا ًمٚمد ر، وإٟمىلام  ىلق شمىل٤مرة شمىلراه صىل٤مئاًم، وشمىل٤مرة 

ُم٤م ٟمِم٤مء أن ٟمراه ص٤مئاًم إٓ رأيٜم٤مه »شمراه ُمٗمٓمرًا يمام ىم٤مل أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ريض اهلل قمٜمف: 

 .شص٤مئاًم، وُم٤م ٟمِم٤مء أن ٟمراه ُمٗمٓمرًا إٓ رأيٜم٤مه ُمٗمٓمراً 

٤مل: ىمٚمـ يتزوج اًمٜمًىل٤مء ومىلامذا يمىل٤من ُمقىمىلػ  ىلذا اًمىلر ط ُمىلـ وومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜم٤ًمء. ىم

ىمد همٗمر اهلل ًمف ُمىل٤م شم٘مىلدم ُمىلـ ذٟمٌىلف  ¢ ذا ااقاب؟ ًم٘مد ىم٤مل أطمد ؿ:  ذا رؾمقل اهلل 

وُمىلىل٤م شمىلىل٠مظمر ي٘مقًمىلىلقن: قمٌىلىل٤مدة اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام  ىلىلذه اًمتىلىلل ؾمىلىلٛمٕمق ٤م ُمىلىلـ أزواضمىلىلف، 

اًمٕم٤ٌمدة؟! و ذا ومٝمذه قم٤ٌمدة ىمٚمٞمٚم٦م ًمٙمـ ؾم٥ٌم اًم٘مٚم٦م  ق أن اهلل همٗمر ًمف ومٚمامذا يٙمثر ُمـ 

ظمٓمىلىل٠م ُمىلىلٜمٝمؿ، وٓ جيىلىلقز أن يّمىلىلدر ُمىلىلـ ُمًىلىلٚمؿ ذم طمىلىلؼ اًمٜمٌىلىلل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام، وًمٙمىلىلٜمٝمؿ 

يمىلىلىلىل٤مٟمقا يمىلىلىلىلام يٌىلىلىلىلدوا طمىلىلىلىلديثق قمٝمىلىلىلىلد سم٢مؾمىلىلىلىلام طمىلىلىلىلديثل قمٝمىلىلىلىلد سمىلىلىلىل٤مًمٕمٚمؿ اإلؾمىلىلىلىلاُمل، وًمىلىلىلىلذًمؽ 

ق ىل٤م: وضمىلدو ٤م ىمٚمٞمٚمىل٦م، ٤مًمر ٘مَ صدرت ُمىلٜمٝمؿ  ىلذه اًمٕمٌىل٤مرة عمىل٤م ؾمىلٛمٕمقا  ىلذه اًمٕمٌىل٤مدة ىمىل٤مل: شمَ 

ٗمىلر ًمىلف، ومٚمىلامذا يتٕمىل٥م ٟمٗمًىلف سم٘مٞمىل٤مم اًمٚمٞمىلؾ يمٚمىلف، وصىلٞم٤مم صمؿ قم٤مدوا ومٕمٚمٚمىلقا اًم٘مٚمىل٦م سمىل٠من اهلل هم

اًمد ر يمٚمف؟ واًمؽمهمٞم٥م قمـ اًمٜم٤ًمء يمٚمٝمـ عم٤مذا؟ وىمد همٗمر اهلل ًمف؟! إذًا:  ق ُمىل٤م يٜمٌٖمىلل 

وا ذم ذًمىلىلؽ أؿمىلىلد ١مأن يٙمثىلىلر ُمىلىلـ اًمٕمٌىلىل٤مدة  ىلىلق ُمىلىل٤م يٜمٌٖمىلىلل أن يٜمٍمىلىلل قمىلىلـ اًمٜمًىلىل٤مء، أظمٓمىلىل

 اخلٓم٠م وٓؿمؽ، ًمٙمـ اًمّمح٦ٌم محقا ُمثؾ  ذه احلقسم٦م.

اًمًام سمٕمد ىمٚمٞمؾ وم٠مظمؼمٟمىلف سمىلام ؾمىل٠مل اًمىلر ط وُمىل٤م أضمىلٌـ سمىلف، وُمىل٤م ضم٤مء اًمرؾمقل قمٚمٞمف 

ُم٤مذا   شُم٤م سم٤مل أىمقام ي٘مقًمقن يمذا ويمذا ويمذا»ىم٤مًمقا، ومّمٕمد قمٚمٞمف اًمًام اعمٜمؼم وىم٤مل: 

ىم٤مل  ذا اًمر ط سمٕمد أن وضمدوا قم٤ٌمدة اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ىمٚمٞمٚمىل٦م ىمىل٤مًمقا: ٟمحىلـ جيىل٥م 

ر ًمٜمىل٤م ظمٓم٤مي٤مٟمىل٤م، اًمرؾمىلقل اهلل همٗمىلر أن ٟمتٕم٥م أٟمٗمًٜم٤م، وأن ٟمزداد قم٤ٌمدة ًمرسمٜمىل٤م عمىل٤مذا؟ ًمٞمٖمٗمىل

ًمىلىلف واٟمتٝمىلىلك أُمىلىلره، أُمىلىل٤م ٟمحىلىلـ اعمًىلىل٤ميملم، ومٕمٚمٞمٜمىلىل٤م أن ٟمٙمثىلىلر ُمىلىلـ اًمٕمٌىلىل٤مدة طمتىلىلك يٖمٗمىلىلر اهلل ًمٜمىلىل٤م 
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وًمٞمحّمىلىلٚمقا قمىلىلىلغم  ىلىلىلذه اًمٕمٌىلىل٤مدة سمىلىلىلزقمٛمٝمؿ ىمىلىلىل٤مل أطمىلىلد ؿ: أُمىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م ومىلىل٠مىمقم اًمٚمٞمىلىلىلؾ وٓ أٟمىلىلىل٤مم 

وج اًمٌتىلىل٦م، وىمىلىل٤مل صمىلىل٤من: أُمىلىل٤م أٟمىلىل٤م وم٠مصىلىلقم اًمىلىلد ر وٓ أومٓمىلىلر، وىمىلىل٤مل اًمث٤مًمىلىل٨م: أُمىلىل٤م أٟمىلىل٤م ومىلىلا أشمىلىلز

اًمٜمًىلىلىل٤مء عمىلىلىل٤مذا؟ ٕن اًمٜمًىلىلىل٤مء ُمِمىلىلىلٖمٚم٦م وىمىلىلىلد ضمىلىلىل٤مء سم٤معمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم ذم احلىلىلىلدي٨م قمىلىلىلغم ـمري٘متٜمىلىلىل٤م 

ٟمرُمل قمّمٗمقريـ سمحجر واطمد ضم٤مء ذم احلدي٨م اعمقوىلقع: وىل٤مع اًمٕمٚمىلؿ سمىللم أومخىل٤مذ 

اًمٜم٤ًمء، ومٚمامذا يتزوج  ذا اإلٟم٤ًمن واعمرأة قمغم يمؾ طم٤مل هل٤م طم٘مقق، وٓسمد ًمٚمىلزوج 

ٚمف سمزقمٛمىلىلىلف قمىلىلىلـ اًم٘مٞمىلىلىل٤مم سمحىلىلىلؼ رب أن ي٘مىلىلىلقم هبىلىلىلذه احل٘مىلىلىلقق وم٘مٞم٤مُمىلىلىلف هبىلىلىلذه احل٘مىلىلىلقق يِمىلىلىلٖم

ُمىل٤م سمىل٤مل »اًمٕم٤معملم قمٚمٞمف، ًمذًمؽ  ق يؽم ٥م وٓ يتىلزوج ىمىل٤مل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ذم اخلٓمٌىل٦م: 

أُمىل٤م إين أظمِمىل٤ميمؿ هلل وأشم٘مىل٤ميمؿ »طمٙمىلك قمٌىل٤مرة  ىل١مٓء،   شأىمقام ي٘مقًمقن يمذا ويمىلذا ويمىلذا

هلل، أُمىلىل٤م إين أصىلىلقم وأومٓمىلىلر وأىمىلىلقم اًمٚمٞمىلىلؾ وأٟمىلىل٤مم وأشمىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء ومٛمىلىلـ رهمىلىل٥م قمىلىلـ ؾمىلىلٜمتل 

 .شومٚمٞمس ُمٜمل

إذًا: ُمىلىلىلـ رهمىلىلىل٥م قمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٜمتل ًمىلىلىلٞمس اعم٘مّمىلىلىلقد قمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٜمتل اًمٜم٤مومٚمىلىلىل٦م اعم٘مّمىلىلىلقد: اخلىلىلىلط 

اًمذي ٟمِم٠م قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، ويدظمؾ ذم  ىلذا و ىلق اًمٌٞمىل٧م اًم٘مّمىلٞمد ُمىلـ  ىلذا 

احلدي٨ِم: أٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتٕمٌد اهلل سمام يِمىل٤مء، سمىلام خيٓمىلر ذم سم٤مًمىلف يمىلام ظمٓمىلر 

ٜم٤مم، أيمثر اًمٜم٤مس اًمٞمقم ٓ يٕمٌدون اهلل ذم سم٤مل  ١مٓء اًمثاصم٦م: أطمد ؿ ي٘مقم اًمٚمٞمؾ وٓ ي

ون، وًمىلذًمؽ ؤسم٤مشم٤ٌمع ؾمٜم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، وإٟمام يٕمٌدون اهلل سمىل٠م قائٝمؿ سمىلام يِمىل٤م

ض ًمٌٕمْمىلىلٝمؿ ُمىلىلـ يٕمٚمٛمىلىلف اًمًىلىلٜم٦م وي٘مىلىلقل ًمىلىلف: يىلىل٤م أظمىلىلل ٓ شمٗمٕمىلىلؾ  ىلىلذا اًمٌمىلىلء ٞمّ َ٘مىلىل طمٞمىلىلٜمام يُ 

ٟم٘مقل ًمف  ي٘مقل ًمف رأؾم٤ًم: اٟمٔمر ي٤م أظمل  ذه قم٤ٌمدة أٟم٤م أشم٘مرب هب٤م إمم اهلل قمز وضمؾ زًمٗم٤مً 

ومٞمٝمىلىل٤م: أن اًمىلىلذي ؾمىلىلـ ًمٜمىلىل٤م اًمًىلىلٜمـ مل يىلىل٠مت هبىلىل٤م، اًمىلىلذي ؾمىلىلـ ًمٜمىلىل٤م اًمًىلىلٜمـ مل يىلىل٠مت هبىلىل٤م، أطمىلىلد 

أٟمىل٤م » ١مٓء اًمر ط أراد أن ي٘مقم اًمٚمٞمؾ يمٚمف ُم٤مذا رد قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام؟ ىمىل٤مل: 

وُمع ذًمؽ ُم٤م أىمقم اًمٚمٞمؾ يمٚمف، أىمقم اًمٚمٞمؾ وأٟم٤مم، ورد قمغم   شأظمِم٤ميمؿ هلل، وأشم٘م٤ميمؿ هلل

ىمىل٤مل أصىلقم اًمىلد ر يمىل٤من ُمىل٤مذا؟ يمىل٤من يت٘مىلرب إمم اهلل سمزيىل٤مدة ومىلرد  اًمِمخص اًمثىل٤مين اًمىلذي

 .شأُم٤م أٟم٤م وم٠مصقم وأومٓمر»قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام وم٘م٤مل: 
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إذًا: اًمًىلىلٜم٦م يٕمٜمىلىلل: اًمىلىلٜمٝم٩م واًمٓمري٘مىلىل٦م اًمتىلىلل ضمىلىلرى قمٚمٞمٝمىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام  ىلىلل: 

أن يّمقم ٟمقاومؾ وأن يٗمٓمر، وأٓ يّمقم اًمد ر، ومٚمٞمس إلٟم٤ًمن أن يت٘مىلرب إمم اهلل قمىلز 

إمم اهلل، ًمىلىلٞمس ٕطمىلىلد أسمىلىلدًا أن يت٘مىلىلرب إمم اهلل  ¢ؾ سمىلىلام مل يت٘مىلىلرب سمىلىلف رؾمىلىلقل اهلل وضمىلىل

أو قمىلىلغم ومٕمٚمىلىلف وقمٛمٚمىلىلف يمىلىلام  ىلىلق ذم  ىلىلذه  ¢سمىلىلام مل ينمىلىلقمف اهلل قمىلىلغم ًمًىلىل٤من رؾمىلىلقل اهلل 

وُمىلىلىل٤م »اًمًىلىلىلٜم٦م: إٟمىلىلىلف يمىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلقم اًمٚمٞمىلىلىلؾ يمٚمىلىلىلف ٓ شم٘مىلىلىلقل اًمًىلىلىلٞمدة قم٤مئِمىلىلىل٦م ذم صىلىلىلحٞمح ُمًىلىلىلٚمؿ: 

ُمىل٤م قمٚمٛمىل٧م أٟمىلف صىل٤مم ؿمىلٝمرًا يمىل٤مُماً إٓ ىم٤مم ًمٞمٚم٦م شم٤مُمىل٦م يم٤مُمٚمىل٦م، و ¢قمٚمٛم٧م أن رؾمقل اهلل 

 يمام ذم سمٕمض اًمرواي٤مت.  شرُمْم٤من، وإٓ ؿمٕم٤ٌمن يقصٚمف سمرُمْم٤من

اًمِم٤م د إذًا: اًمًٜم٦م ذم  ذا احلدي٨م وذاك احلدي٨م  ق: اعمٜمٝم٩م اًمىلذي ؾمىل٤مر قمٚمٞمىلف 

ُٕم٦م قمغم ؾمٜم٦م  ل يم٤مًمٜمٝم٤مر إسمٚمىل٩م إسمىلٞمض اة طمٞم٤مشمف، وشمرك دَّ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ُمُ 

 ٓ يْمؾ قمٜمٝم٤م إٓ  ٤مًمؽ. -ي٨م اًمّمحٞمح يمٜمٝم٤مر ٤ميمام ىم٤مل ذم احلد-ًمٞمٚمٝم٤م 

ىلىلىل ذَ سمٕمىلىلىلد  ىلىلىلذه اًمتقـمئىلىلىل٦م و ىلىلىلذه اعم٘مدُمىلىلىل٦م أريىلىلىلد أن أُ  ر سم٘مْمىلىلىلٞمتلم اصمٜمتىلىلىللم صمىلىلىلؿ أشمقضمىلىلىلف إمم يمِّ

اإلصٖم٤مء إمم ُم٤م قمٜمديمؿ ُمـ إؾمىلئٚم٦م واإلضم٤مسمىل٦م قمٚمٞمٝمىل٤م سمىلام يٞمنىل اهلل شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم ًمٜمىل٤م 

 وًمٙمؿ.

لم ًمىلىلىلٞمس وم٘مىلىلىلط اعمًىلىلىل٠مًم٦م إومم: أرى يمثىلىلىلػمًا ُمىلىلىلـ اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلذيـ ئمٝمىلىلىلر أهنىلىلىلؿ ُمٚمتىلىلىلزُم

سمىلىلىلىلىل٤مًمٗمرائض، سمىلىلىلىلىلؾ وًمٚمٜمقاومىلىلىلىلىلؾ وإُمىلىلىلىلىلقر اعمًىلىلىلىلىلتح٦ٌم يم٤مًمىلىلىلىلىلذيمر سمٕمىلىلىلىلىلد اًمّمىلىلىلىلىلاة، واًمتًىلىلىلىلىلٌٞمح 

واًمتحٛمٞمىلىلد واًمتٙمٌىلىلػم وٟمحىلىلق ذًمىلىلؽ، ومىلىل٠مرى سمٕمْمىلىلٝمؿ طمٞمىلىلٜمام يريىلىلد أن يٕمٛمىلىلؾ سم٘مقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف 

ُمـ ؾمٌح دسمر يمؾ صاة صماصم٤ًم وصماصملم، ومحىلد اهلل صماصمىل٤ًم وصماصمىللم، ويمىلؼم اهلل »اًمًام: 

٤مئىل٦م: ٓ إًمىلف إٓ اهلل وطمىلده ٓ ذيىلؽ ًمىلف، ًمىلف اعمٚمىلؽ وًمىلف صماصم٤ًم وصماصملم صمىلؿ ىمىل٤مل مىل٤مم اعم

 .شاحلٛمد و ق قمغم يمؾ رء ىمدير همٗمرت ًمف ذٟمقسمف، وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحر

  ذا طمدي٨م صحٞمح، ورواه اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف.

طمٞمىلىلىلٜمام يريىلىلىلدون اًمٕمٛمىلىلىلؾ هبىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م شمىلىلىلرى سمٕمْمىلىلىلٝمؿ ٓ يٙمىلىلىل٤مد يٌىلىلىللم سمٚمًىلىلىل٤مٟمف قمىلىلىلـ 
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ؾمىلىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلٌح٤من ؾمىلىلٌح٤من ؾمىلىلٌح٤من »ا شمًىلىلٛمع؟ شمًىلىلٌٞمح اهلل وامٛمٞمىلىلده وشمٙمٌىلىلػمه ومىلىلامذ

 رأيتؿ يمام رأي٧م أٟم٤م أفمـ؟ شاهلل

 : ٟمٕمؿ واهلل.ُمداظمٚم٦م

 ٟمٗمس ُماطمٔمتل ذم  ذه اًمدقمقة. اًمِمٞمخ:

 : ٓ سم٤مًمٞمٛملم ي٤م ؿمٞمخ.ُمداظمٚم٦م

 ُم٤م يِمٛمٚمٝمؿ أن. اًمِمٞمخ:

اهلل أيمىلىلؼم اهلل أيمىلىلؼم » ىلىلذه ُمىلىل٤م ٟمًىلىلٛمٞمٝم٤م: اًمًًٌٌىلىل٦م،  ىلىلذا ًمىلىلٞمس شمًىلىلٌٞمح٤ًم وًمىلىلٞمس امٛمٞمىلىلدًا: 

سمٚمحٔم٤مت سمثقاين اٟمتٝمك ُمـ اعم٤مئ٦م  ذه اعم٤مئ٦م ُمـ ضم٤مء هبىل٤م ُمىل٤م أضمر ىل٤م؟ همٗمىلر   شاهلل أيمؼم

اهلل ًمف ذٟمقسمف، وإن يم٤مٟم٧م ُمثؾ زسمد اًمٌحر، وًمق يم٤من اإلشمٞم٤من هب٤م هبذه اًم٦ًًٌٌم؟! طم٤مؿم٤م 

هلل، إٟمىلىلىلىلام جيىلىلىلىل٥م أن يتىلىلىلىل٠مٟمك ومٞم٘مىلىلىلىلقل: ؾمىلىلىلىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلىلىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلىلىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلىلىلٌح٤من اهلل 

 احلٛمد هلل احلٛمد هلل ... إمم آظمره.

 أريىلىلد سمىلىلام يىلىل٠ميت ُمىلىلـ يماُمىلىلل اًمتىلىل٤مزم أن أصىلىلد اًمٜمىلىل٤مس قمىلىلـ اًمتًىلىلٌٞمح صماصمىلىل٤ًم وصماصمىلىللم ٓ

وُمىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مء ذم سم٘مٞمىلىلىل٦م احلىلىلىلدي٨م، وإٟمىلىلىلام أريىلىلىلد أن أىمىلىلىلرب إًمىلىلىلٞمٝمؿ ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلق أومْمىلىلىلؾ هلىلىلىلؿ ذقمىلىلىل٤ًم 

وأينىلىل هلىلىلؿ قمٛمىلىلاً: أومْمىلىلؾ هلىلىلؿ ذقمىلىل٤ًم وأينىلىل هلىلىلؿ قمٛمىلىلاً، وأفمىلىلٜمٙمؿ ؾمتًىلىلٛمٕمقن  ىلىلذا 

ضمىلىلىلدًا و ىلىلىلق طمىلىلىلدي٨م  احلىلىلىلدي٨م ٕول ُمىلىلىلرة أو قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ سمٕمْمىلىلىلٙمؿ و ىلىلىلق طمىلىلىلدي٨م  ىلىلىل٤مم

صىلىلىلحٞمح أيْمىلىلىل٤ًم أظمرضمىلىلىلف اإلُمىلىلىل٤مم اًمٜمًىلىلىل٤مئل واحلىلىلىل٤ميمؿ وهمػم ىلىلىل٤م قمىلىلىلـ صىلىلىلح٤مسمٞملم سمًىلىلىلٜمديـ 

رأى ذم اعمٜمىلىلىل٤مم ؿمخّمىلىلىل٤ًم يًىلىلىل٠مًمف: ُمىلىلىل٤م  ¢أن رضمىلىلىلاً ُمىلىلىلـ أصىلىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلىلل »صىلىلىلحٞمحلم: 

وذيمىلىلر  ىلىلذا اًمٕمىلىلدد   شاًمىلىلذي قمٚمٛمٙمىلىلؿ اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام؟ ىمىلىل٤مل: قمٚمٛمٜمىلىل٤م ؾمىلىلٌح٤من اهلل

 اًمذي ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ.

يٕمٜمل:   شاضمٕمٚمق ـ مخ٤ًًم وقمنميـ»ؽ اًمِمخص ًمٚمرائل ذم اعمٜم٤مم ىم٤مل: وم٘م٤مل ذًم
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ىمقًمىلىلقا ؾمىلىلٌح٤من اهلل واحلٛمىلىلد هلل وٓ إًمىلىلف إٓ اهلل واهلل أيمىلىلؼم، ومٌىلىلدل ُمىلىل٤م يٕمىلىلد اإلٟمًىلىل٤من ُم٤مئىلىل٦م 

واطمدة ومًٞمٕمد يمؿ؟ مخس وقمنميـ واطمدة، واخلٛمس وقمنميـ واطمىلدة شمْمىلٓمر أٟمىلف 

ٙمر ٤م أؿمىلد آؾمىلتٜمٙم٤مر، ومٝمىلق يت٤ٌمـم٠م ذم اًمٕمد ُم٤م ي٘مدر ي٤ًمرع اعم٤ًمرقم٦م  ذه اًمتل ٟمًىلتٜم

ُمٝمام اؾمتٕمجؾ سمًٌح٤من اهلل؛ ٕٟمف ذم سمٕمض ُمٜمىل٤م واحلٛمىلد هلل ُمٝمىلام اؾمىلتٕمجؾ ُمىل٤م رأيىل٧م 

شمٓمٚمىلع ُمٜمىلىلف إٓ أيمٛمىلؾ ممىلىل٤م ًمىلق ىمىلىل٤مل ؾمىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلٌح٤من ؾمىلٌح٤من اهلل ؾمىلىلٌح٤من ؾمىلٌح٤من ُمىلىل٤م 

شمىلىلدل اًمىلىلذي يىلىلذيمروا اهلل ٓ إًمىلىلف إٓ اهلل وسمٕمىلىلديـ يًىلىلحٌق ٤م ؾمىلىلح٥م ُمىلىل٤م شمًىلىلٛمع ُمىلىلٜمٝمؿ إٓ 

 اهلل ... إمم آظمره. ُم٤مذا؟ اهلل اهلل

وم٤مًمقىم٤ميىلىل٦م هلىلىل١مٓء اعمًىلىلتٕمجٚملم سمٕمىلىلد اًمّمىلىلاة ذم اًمتًىلىلٌٞمح واًمتحٛمٞمىلىلد اعمىلىلذيمقر ذم 

احلىلىلىلدي٨م إول: قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ أن جيٛمٕمىلىلىلقا سمىلىلىللم إرسمٕمىلىلىل٦م وي٘مقًمق ىلىلىل٤م مخىلىلىلس وقمنمىلىلىليـ ُمىلىلىلرة 

ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إًمف إٓ اهلل واهلل أيمىلؼم مخىلس وقمنمىليـ ُمىلرة، و ىلذا أومْمىلؾ 

رائل رأى ُمٜم٤مُم٤ًم ىمد يٙمقن  ىلذا اعمٜمىل٤مم أوىلٖم٤مث أطمىلام، سمدًمٞمؾ م٤مم احلدي٨م، ذًمؽ اًم

وًمٞمس ًمف شمٗمًػم؛ ٕٟمٜم٤م ًمًٜم٤م سمت٠مويىلؾ إطمىلام، ًمٙمىلـ  ىلذا اًمرضمىلؾ اًمرائىلل ًمٚمرؤيىل٤م ىمّمىلٝم٤م 

ومٙمىلىلىل٤من ضمقاسمىلىلىلف: ومىلىلىل٤مومٕمٚمقا إذًا،  ٜمىلىلىل٤م يىلىلىلرد ؾمىلىلىل١مال وم٘مٝمىلىلىلل:  ىلىلىلؾ  ىلىلىلذا ٟمًىلىلىلخ  ¢قمىلىلىلغم اًمٜمٌىلىلىلل 

ًمٚمحىلىلىلىلىلدي٨م إول؟ صماصمىلىلىلىلىللم وصماصمىلىلىلىلىللم شمًىلىلىلىلىلٌٞمح٦م، وصمىلىلىلىلىلاث وصماصمىلىلىلىلىللم امٛمٞمىلىلىلىلىلدة، وصمىلىلىلىلىلاث 

وصماصمىلىللم شمٙمٌىلىلػمة ...آظمر ىلىل٤م اًمتٝمٚمٞمىلىلؾ وطمىلىلده ٓ، ًمىلىلٞمس ٟمًىلىلخ٤ًم وإٟمىلىلام شمٗمْمىلىلٞمؾ، ومىلىل٢مذا ضمىلىل٤مء 

ٞمٜمىل٤مت اًمتىلل سمٕمىلد اًمّمىلاة سم٤مهلىلدوء وسمرويىل٦م ُمىل٤م ذم ُمىل٤مٟمع ُمٜمٝمىل٤م، صماعمّمكم سمىل٤مًمثاث واًمثا

ًمٙمـ إومْمىلؾ ًمىلف أن جيٛمىلع إرسمىلع ذم مخىلس وقمنمىليـ ُمىلرة ؾمىلٌح٤من اهلل واحلٛمىلد هلل 

واحلٛمد هلل  ٙمىلذا مخىلس وقمنمىليـ ُمىلرة يٙمىلقن  وٓ إًمف إٓ اهلل واهلل أيمؼم، ؾمٌح٤من اهلل

 أومْمؾ ًمف مم٤م ضم٤مء ذم احلدي٨م إول،  ذه اعم٠ًمًم٦م إومم.

واعمًىلىل٠مًم٦م إظمىلىلىلرى: ىمٚمىلىلىل٧م آٟمٗمىلىل٤ًم ًمىلىلىلٌٕمض إظمقاٟمٜمىلىلىل٤م ؾمىلىلىل٠مًمٜمل ويمثىلىلػمًا ُمىلىلىل٤م ٟمًىلىلىل٠مل ومٜم٘مىلىلىلقل: 

ٚمحىلؿ اًمٌٚمٖمىل٤مري وأٟمىل٤م ذم احل٘مٞم٘مىل٦م أشمٕمجىل٥م ُمىلـ اًمٜمىل٤مس اًمي٠ًمًمقن اًمٜم٤مس إمم اًمٞمىلقم قمىلـ 
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ٜمىلىلىلذ ؾمىلىلىلٜملم ـمقيٚمىلىلىل٦م، يمىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمًىلىلىلٜملم ُمىلىلىل٤م آن ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم أن اًمٚمحىلىلىلؿ اًمٌٚمٖمىلىلىل٤مري سمٚمٞمٜمىلىلىل٤م سمىلىلىلف ُم

يٗمٝمٛمقا ُم٤م طمٙمؿ  ذا اًمٚمحىلؿ اًمٌٚمٖمىل٤مري؟ أُمىلر قمجٞمىل٥م، وم٠مٟمىل٤م أىمىلقل: ٓسمىلد أٟمٙمىلؿ ؾمىلٛمٕمتؿ 

إذا يمٜمتؿ ذم ؿمؽ وذم ري٥م ُمـ أن  ذه اًمذسم٤مئح شمذسمح قمغم اًمٓمري٘م٦م اإلؾماُمٞم٦م أو ٓ 

ًىلىلٚمٛملم شمىلىلذسمح قمىلىلغم اًمٓمري٘مىلىل٦م اإلؾمىلىلاُمٞم٦م، ومٚمًىلىلتؿ ذم ؿمىلىلؽ سمىلىل٠مهنؿ يىلىلذسمحقن إظمقاٟمٜمىلىل٤م اعم

 ٜم٤مك إشمراك اعم٘مٞمٛملم ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ يذسمحقهنؿ ذسمح اًمٜمٕم٤مج، ومٚمق يم٤من اًمٌٚمٖم٤مريقن 

يذسمحقن  ذه اًمذسم٤مئح اًمتل ٟمًتقرد ٤م ُمٜمٝمؿ ذسمح٤ًم ذقمٞم٤ًم طم٘مٞم٘م٦م، أٟمىل٤م أىمىلقل: ٓ جيىلقز 

ًمٜم٤م أن ٟمًتقرد ٤م ُمٜمٝمؿ، سمؾ جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘م٤مـمٕمٝمؿ طمتك يؽماضمٕمقا قمـ اًمًىلٗمؽ قمىلـ 

 ٤مك.ؾمٗمؽ دُم٤مء إظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم  ٜم

ومًىلىلىلىلٌح٤من اهلل ُمىلىلىلىل٤مت ؿمىلىلىلىلٕمقر اإلظمىلىلىلىلقة اًمتىلىلىلىلل وصىلىلىلىلٗمٝم٤م اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام سم٠مهنىلىلىلىل٤م 

ااًىلد اًمقاطمىلىلد إذا ُمثىلؾ اعمىل١مُمٜملم ذم شمىلقاد ؿ وشمىلرامحٝمؿ يمٛمثىلؾ »يم٤ماًىلد اًمقاطمىلد: 

 .ششمداقمك ًمف ؾم٤مئر ااًد سم٤محلٛمك واًمًٝمر اؿمتٙمك ُمٜمف قمْمق

مل يٕمىلىلد اعمًىلىلٚمٛمقن مًىلىلقن سمىلىلتٓم إظمىلىلقاهنؿ وم٤مٟم٘مٓمٕمىلىل٧م اًمّمىلىلٚم٦م اإلؾمىلىلاُمٞم٦م سمٞمىلىلٜمٝمؿ، 

ٚمحىلىلؿ اًمٌٚمٖمىلىل٤مري؟ يىلىل٤م أظمىلىلل أٟمىلىل٧م قمرومىلىل٧م أن اًمًمىلىلذًمؽ  ٝمىلىلؿ اًمًىلىل١مال  ىلىلؾ جيىلىلقز أيمىلىلؾ و

يذسمحقن اعمًٚمٛملم  ٜم٤مك، وٓ ومرق سملم ُمًٚمؿ قمر  وُمًٚمؿ شمرك وُمًٚمؿ  لماًمٌٚمٖم٤مري

 أومٖم٤مين ... إمم آظمره.

 .شإٟمام اعم١مُمٜمقن إظمقة»وإُمر يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًام: 

سمٕمْمىلىلٜم٤م ًمىلىلٌٕمض، وٓ  ومىلىل٢مذا يمٜمىلىل٤م إظمقاٟمىلىل٤ًم ومٞمجىلىل٥م أن يٖمىلىل٤مر سمٕمْمىلىلٜم٤م قمىلىلغم سمٕمىلىلض، ومىلىلزن

هيتؿ سمٛم٠ميمٚمف وُمنمىلسمف وم٘مىلط، ومٚمىلق ومروىلٜم٤م أن إٟمًىل٤مٟم٤ًم ُمىل٤م اىمتٜمىلع سمٕمىلد سمىل٠من اًمٚمحىلؿ اًمٌٚمٖمىل٤مري 

ومٓمٞم٦ًم طمٙمٛمٝم٤م ومٓمٌٞم٦ًم؛ ٕهن٤م شم٘متؾ وٓ شمذسمح ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مٜمع اًمٜمىل٤مس سمٙمىلؾ رأي؛ 

ٕن اًمٜم٤مس ٓ يزاًمقن خمتٚمٗملم إٓ ُمـ رطمؿ رسمىلؽ يمىلام ضمىل٤مء ذم اًم٘مىلرآن اًمٙمىلريؿ، ومىل٢مذا 

ن ٟم٘مٜمىلع اًمٜمىل٤مس سمىل٠من  ىلذه اًمٚمحىلقم اًمتىلل شم٠مشمٞمٜمىل٤م ُمىلـ اًمٌٚمٖمىل٤مر  ىلل طمٙمٛمٝمىل٤م يمٜم٤م ٓ ٟمًىلتٓمٞمع أ
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يم٤معمٞمت٦م، ًمٙمـ أٓ يٕمٚمٛمقن أن  ١مٓء اًمٌٚمٖم٤مر يذسمحقن إظمقاٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم  ٜم٤مك؟! أُمىل٤م 

يٙمٗمىلىلىلل  ىلىلىلذا اًمٓمٖمٞمىلىلىل٤من و ىلىلىلذا آقمتىلىلىلداء إًمىلىلىلٞمؿ قمىلىلىلغم إظمقاٟمٜمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمٛملم  ٜمىلىلىل٤مك أن 

و ىلىلذه ذيمىلىلرى واًمىلىلذيمرى يٍمىلىلومٜم٤م قمىلىلـ اًمٚمحىلىلؿ اًمٌٚمٖمىلىل٤مري وًمىلىلق يمىلىل٤من طمىلىلآً،  ىلىلذا يٙمٗمىلىلل 

 شمٜمٗمع اعم١مُمٜملم. 

 ( 00:  00: 30/   190) اهلدى والنور / 
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 ح٘ي ظآسٝ خماهفٞ اهطِٞ

إن احلٛمىلىلىلىلىلد هلل، ٟمحٛمىلىلىلىلىلده وٟمًىلىلىلىلىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلىلىلىلىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلىلىلىلىلقذ سمىلىلىلىلىل٤مهلل ُمىلىلىلىلىلـ ذور  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ:

أٟمٗمًٜم٤م، وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، 

 اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف. وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ

ٚمُِٛمقنَ ﴿ ىلىلىل ًْ ُتْؿ ُُم َّٓ َوَأْٟمىلىل َـّ إِ ُىلىلىلقشُم ِف َوٓ َم
ؼَّ شُمَ٘م٤مشمىِلىل قا اهللََّ طَمىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ]   ﴾َيىلىل

ٍس َوا﴿.. [402عم ان: ـْ َٟمٗمىْل
ْؿ ُمىِل ِذي ظَمَٚمَ٘مٙمىُل ُؿ اًمَّىل قا َرسمَّٙمىُل ٘مىُل ىَل٤م اًمٜمَّىل٤مُس اشمَّ ٤م َأهير َؼ يىَل َدٍة َوظَمٚمىَل طمىِل

٤مَءًُمقَن سمِِف َوإَْرطَم٤مَم  ًَ ِذي شَم ُ٘مقا اهللََّ اًمَّ ٤مًء َواشمَّ ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ ُِمٜمَْٝم٤م َزْوضَمَٝم٤م َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

ٞمُْٙمْؿ َرىِمٞمًٌىلىل٤م ٤مَن قَمَٚمىلىل ًٓ ﴿.. [4]النسااا::﴾إِنَّ اهللََّ يَمىلىل ْق قا ىَمىلىل قا اهللََّ َوىُمقًُمىلىل ُ٘مىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير  َيىلىل

٤مَز * ؾَمِديًدا ـْ ُيٓمِِع اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد ومىَل ْح ًَمُٙمْؿ َأقْماَمًَمُٙمْؿ َوَيْٖمِٗمْر ًَمُٙمْؿ ُذُٟمقسَمُٙمْؿ َوَُم
ُيّْمٚمِ

 .[34-30]األحبا :﴾وَمْقًزا قَمٔمِٞماًم 

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد 

 واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر. حمدصم٤مهت٤م ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م

إن فمىلىلىلىل٤م رة خم٤مًمٗمىلىلىلىل٦م اًمًىلىلىلىلٜم٦م اًم٘مقًمٞمىلىلىلىل٦م واًمٕمٛمٚمٞمىلىلىلىل٦م ضمٚمٞمىلىلىلىل٦م ضمىلىلىلىلدًا ذم يمثىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلـ قمٌىلىلىلىل٤مدات 

اعمًىلىلىلىلٚمٛملم ذم اًمٕمٍمىلىلىلىل احلىلىلىلىل٤م.، وٓ همراسمىلىلىلىل٦م ذم ذًمىلىلىلىلؽ؛ ٕٟمٜمىلىلىلىل٤م ذم زُمىلىلىلىلـ اًمٖمرسمىلىلىلىل٦م اًمتىلىلىلىلل 

ذم أيمثىلىلر ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م واطمىلىلد، وٓ أريىلىلد اإلـم٤مًمىلىل٦م ذم ذيمىلىلر  ¢امىلىلدث قمٜمٝمىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل 

سم٦م، وإٟمام أريد أن أىمقل ٓ همراسمىل٦م ذم ذًمىلؽ؛ ٕٟمٜمىل٤م ذم زُمىلـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٖمر
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اًمٖمرسم٦م، إٟمام اًمٖمراسم٦م أن شمّمدر يمثػم ُمـ اعمخ٤مًمٗم٤مت ًمٚمًٜم٦م واعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمٌدقم٦م ُمـ يمثػم 

 ُمـ إظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ يٜمتٛمقن إمم اشم٤ٌمع اًمًٜم٦م.

 ٜمىلىل٤م ُمٙمٛمىلىلـ اًمٖمراسمىلىل٦م اًمِمىلىلديدة، ٓ همراسمىلىل٦م أن خيىلىل٤مًمػ اًمًىلىلٜم٦م نىلىل٤م ػم اًمٜمىلىل٤مس؛ ٕهنىلىلؿ 

د قمـ اًمًٜم٦م، ًمٙمـ اًمٖمراسم٦م طم٘م٤ًم إٟمام  ل أن ي٘مع ذم خم٤مًمٗم٦م اًمًٜم٦م ُمـ سمٕمٞمديـ يمؾ اًمٌٕم

يٜمتٛمىلىلل إًمٞمٝمىلىل٤م ويىلىلداومع قمٜمٝمىلىل٤م ويىلىلذب يمىلىلؾ اًمىلىلذب ذم ؾمىلىلٌٞمؾ اًمىلىلدوم٤مع قمٜمٝمىلىل٤م، ُمثىلىل٤مل ذًمىلىلؽ ُمىلىل٤م 

ؾمٛمٕمٜم٤مه آٟمٗم٤ًم ُمـ ٟمِم٤مز وؿمذوذ ذم اًمت٠مُملم ظمٚمػ اإلُم٤مم، و ذه ُمّمىلٞم٦ٌم قم٤مُمىل٦م أشمٕمجىل٥م 

ومىلىلىلىلىلٞمٝمؿ أ ىلىلىلىلىلؾ اًمًىلىلىلىلىلٜم٦م ُمٜمٝمىلىلىلىلىل٤م يمٞمىلىلىلىلىلػ اؾمىلىلىلىلىلتٛمر اًمٕمىلىلىلىلىل٤ممل اإلؾمىلىلىلىلىلاُمل ذم  ىلىلىلىلىلذه اعمخ٤مًمٗمىلىلىلىلىل٦م سمىلىلىلىلىلام 

وااامقمىلىل٦م يمىلىلام ي٘مىلىلقل اًمىلىلٌٕمض اًمٞمىلىلقم ذم اًمٕمٍمىلىل احلىلىل٤م.، أقمٜمىلىلل ذًمىلىلؽ خم٤مًمٗمىلىل٦م ىمىلىلقل 

ذم احلىلىلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلىلىلحٞمح اًمىلىلىلىلىلذي شمٚم٘متىلىلىلىلىلف إُمىلىلىلىلىل٦م سمىلىلىلىلىل٤مًم٘مٌقل، أٓ و ىلىلىلىلىلق ىمىلىلىلىلىلقل  ¢اًمرؾمىلىلىلىلىلقل 

إذا أُمـ اإلُم٤مم وم٠مُمٜمقا، وم٢مٟمف ُمـ واوم٘مف شم٠مُمٞمٜمف شم٠مُملم اعمائٙم٦م همٗمر ًمف ُم٤م »: ¢اًمرؾمقل 

 .ششم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

س ذم شمٓمٌٞم٘مىلىلىلف ُمىلىلىلـ نىلىلىل٤م ػم اعمّمىلىلىلٚملم ٓ أؾمىلىلىلتثٜمل ُمىلىلىلٜمٝمؿ أ ىلىلىلؾ  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م يٕمىلىلىل٤ميم

اًمًٜم٦م اًمذيـ مرُمقن اًمٌدقم٦م إٓ أومىلرادًا ىمٚمٞمٚمىللم ُمىلٜمٝمؿ ضمىلدًا ضمىلدًا ُمٜمتنمىليـ  ٙمىلذا،  ىلؿ 

و٤مئٕمقن ذم ؾمقاد إُم٦م، ٓ يًىلٛمع هلىلؿ صىلقت،  ىلؿ اًمىلذيـ يٜمتٌٝمىلقن هلىلذا احلىلدي٨م، 

ذا أُمىلىلىلـ إ»ومٝمىلىلىلؾ أٟمىلىلىلتؿ قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ ذم  ىلىلىلذه اًمٚمحٔمىلىلىل٦م ُمٜمتٌٝمىلىلىلقن عمٕمٜمىلىلىلك  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م: 

ًمٞمس ُمٕمٜمك احلدي٨م يمام شمٗمٕمٚمقن، شم٤ًمسم٘مقن اإلُم٤مم سم٤مًمت٠مُملم، ٓ يٙمىل٤مد   شاإلُم٤مم وم٠مُمٜمقا

٤مًمِّلمَ ﴿اإلُمىلىلىلىلىل٤مم يٜمتٝمىلىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلىلـ ىمىلىلىلىلىلراءة:  ىلىلىلىلىل ، وي٘مىلىلىلىلىلػ سمىلىلىلىلىل٤مًمٜمقن اًمًىلىلىلىلىل٤ميمٜم٦م [3]الفاتحااااا :﴾َوٓ اًمْمَّ

اًمقاوىلىلىلح٦م ًمٞم٠مظمىلىلىلذ ٟمٗمًىلىلىل٤ًم ًمٞم٘مىلىلىلقل راومٕمىلىلىل٤ًم صىلىلىلقشمف: آُمىلىلىللم. وإذا سمىلىلىل٤ماٛمٝمقر ُمىلىلىلـ اعمّمىلىلىلٚملم 

ُمىلىل٤مذا يىلىلدل  ىلىلذا؟ يىلىلدل قمىلىلغم همٗمٚمىلىل٦م اعمّمىلىلٚملم، وأهنىلىلؿ ٓ يًىلىلٌ٘مقٟمف سمىلىلتُملم؛ عمىلىل٤مذا؟ وقمىلىلغم 

ميون قم٘مقهلؿ ُمع ىمراءة اًم٘م٤مرئ اإلُمىل٤مم اًمىلذيـ سمىللم أيىلدهيؿ، وًمىلذًمؽ ومٝمىلؿ ي٘مٕمىلقن 

ذم ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اعمخ٤مًمٗمىلىلىل٦م ااٚمٞمىلىلىلىل٦م، وإن شمٕمجىلىلىل٥م ومٕمجىلىلىل٥م يمىلىلىلىلؾ اًمٕمجىلىلىل٥م أن  ٜمىلىلىل٤مك أطمىلىلىلىلد 
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إظمقاٟمٜمىلىلىلىل٤م اًمىلىلىلىلذيـ خيٓمٌىلىلىلىلقن يمىلىلىلىلؾ نٕمىلىلىلىل٦م ذم ُمًىلىلىلىلجد صىلىلىلىلاح اًمىلىلىلىلديـ، أٓ و ىلىلىلىلق إؾمىلىلىلىلت٤مذ 

٤مًمؽ، يمٚمٙمؿ يٕمرومف إن ؿم٤مء اهلل، ذم يمؾ صاة ااامقم٦م ٓ يٙمؼم إٓ سمٕمد اًمٗم٤موؾ أسمق ُم

أن يٜمٌىلىلىلف احلىلىلىل٤م.يـ اًمىلىلىلذيـ ؾمٞمّمىلىلىلٚمقن ظمٚمٗمىلىلىلف: ٓ شمًىلىلىلٌ٘مقين سمىلىلىلتُملم، ويىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٌح٤من اهلل! 

٤مًمِّلمَ ﴿يمىلىلىل٠مٟمام يىلىلىلتٙمٚمؿ سمىلىلىل٤ماامد، ومىلىلىلا يٙمىلىلىل٤مد ي٘مىلىلىلرأ أول ريمٕمىلىلىل٦م:  ىلىلىل إٓ  [3]الفاتحااا :﴾َوٓ اًمْمَّ

ٟمًىلىلىلٛمع شم٠مُمٞمٜمىلىلىلف؛ ٕٟمىلىلىلف يىلىلىلذ ٥م ُمىلىلىلع ويْمىلىلىل٩م اعمًىلىلىلجد سمىلىلىلتُملم، ىمٌىلىلىلؾ أن ٟمًىلىلىلٛمع شم٠مُمٞمٜمىلىلىلف، سمىلىلىلؾ 

شمىلىل٠مُملم اعمّمىلىلٚملم سمىلىلدل ُمىلىلىل٤م يىلىلذ ٥م شمىلىل٠مُملم اعمّمىلىلٚملم ُمىلىلىلع شمىلىل٠مُملم اإلُمىلىل٤مم، ًمىلىلذًمؽ أذيمىلىلىلريمؿ 

إذا أُمىلـ اإلُمىل٤مم ومىل٠مُمٜمقا؛ وم٢مٟمىلف ُمىلـ »واًمذيمرى شمٜمٗمع اعمىل١مُمٜملم هبىلذا احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح: 

 .شواومؼ شم٠مُمٞمٜمف شم٠مُملم اعمائٙم٦م همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

 أ ؾ اًمٕمٚمؿ،  ذا إن يم٤من  ٜم٤مك ُمـ يّمىلح أٟم٤م أقمت٘مد أن ؾم٥ٌم  ذه اًمٖمٗمٚم٦م يٕمقد إمم

أن يًىلىلٛمك سمىلىل٠مهنؿ ُمىلىلـ أ ىلىلؾ اًمٕمٚمىلىلؿ؛ ٕٟمٜمىلىل٤م ٟمىلىلديـ اهلل وٟمٕمت٘مىلىلد ضمىلىل٤مزُملم أن اًمٕمٚمىلىلؿ ًمىلىلٞمس  ىلىلق 

أن ي٘مرأ اًمٗم٘مٞمف سمؾ اعمتٗم٘مىلف يمت٤مسمىل٤ًم ُمىلـ يمتىل٥م ُمىلذ ٥م ُمىلـ اعمىلذا ٥م إرسمٕمىل٦م اعمتٌٕمىل٦م ُمىلـ 

ُمذا ٥م أ ؾ اًمًٜم٦م وااامقم٦م، صمؿ  ىلق ٓ يىلدري أ ىلذا اًمىلذي ىمىلرأه  ىلق صم٤مسمىل٧م سم٤مًمٙمتىل٤مب 

أم سم٤مًمًٜم٦م أم سم٢من٤مع إُمىل٦م، وأن  ىلذا اإلنىل٤مع إن يمىل٤من ُمٜم٘مىلقًٓ  ىلؾ  ىلق إنىل٤مع صم٤مسمىل٧م 

صىلىلحٞمح، أم صمٌىلىل٧م ذًمىلىلؽ سم٤مًم٘مٞمىلىل٤مس وسمىلىل٤مًمرأي وآؾمىلىلتٜم٤ٌمط، صمىلىلؿ  ىلىلؾ  ىلىلذا اًم٘مٞمىلىل٤مس ىمٞمىلىل٤مس 

ضمىلىلىلكم أم ظمٗمىلىلىلل،  ىلىلىلؾ  ىلىلىلق صىلىلىلحٞمح أم وىلىلىلٕمٞمػ، ًمىلىلىلٞمس اًمٗم٘مىلىلىلف أن ي٘مىلىلىلرأ يمت٤مسمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ شمٚمىلىلىلؽ 

ي٘مرأ ىلىل٤م، صمىلىلؿ يتٌٜم٤م ىلىل٤م صمىلىلؿ اًمٙمتىلىل٥م، صمىلىلؿ  ىلىلق ٓ يىلىلدري ُمىلىلـ أيىلىلـ ضمىلىل٤مءت  ىلىلذه اعمًىلىل٤مئؾ اًمتىلىلل 

يٜمنمىلىل ٤م، ًمىلىلٞمس  ىلىلذا  ىلىلق اًمٕمٚمىلىلؿ، اًمٕمٚمىلىلؿ يمىلىلام ىمىلىل٤مل ذًمىلىلؽ اًم٘م٤مئىلىلؾ اًمٕمىلىل٤ممل اعمح٘مىلىلؼ طم٘مىلىل٤ًم أٓ 

 و ق اسمـ اًم٘مٞمؿ ااقزي٦م رمحف اهلل:

 اًمٕمٚمؿ ىم٤مل اهلل ىم٤مل رؾمقًمف.. إمم آظمره.

ومىل٤مٔن ٓ شمٙمىل٤مد دمىلد قم٤معمىل٤ًم سمحىلؼ يٜمنمىل اًمًىلىلٜم٦م سمىللم اًمٜمىل٤مس، يٜمنمىل سمٞمىلٜمٝمؿ أىمقاًمىلف قمٚمٞمىلىلف 

ُمٜمٝمىلىلىلىل٤م، ًمىلىلىلىلٞمس يمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىل٤م يٜمًىلىلىلىل٥م إمم اًمرؾمىلىلىلىلقل  ىلىلىلىلق طمىلىلىلىلدي٨م صم٤مسمىلىلىلىل٧م اًمًىلىلىلىلام واًمّمىلىلىلىلحٞمح٦م 



 بصول البدع ------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

777 

صحٞمح، ومٚمىلذًمؽ ًمىلٞمس اًمٕمٚمىلؿ يمىلام ىمٚمىل٧م آٟمٗمىل٤ًم طم٤ميمٞمىل٤ًم سمٕمْمىلٝمؿ، إٟمىلام اًمٕمٚمىلؿ ىمىل٤مل اهلل ىمىل٤مل 

رؾمقل اهلل، وم٘مؾ ُمىلـ دمىلد ُمىلـ يٜمنمىل أىمىلقال اًمرؾمىلقل اًمّمىلحٞمح٦م وأومٕم٤مًمىلف اًمث٤مسمتىل٦م، ومٛمىلـ 

ي  ىلىلىلىلذه إىمىلىلىلىلقال اًمّمىلىلىلىلحٞمح٦م اًمتىلىلىلىلل اشمٗمىلىلىلىلؼ قمىلىلىلىلغم روايتٝمىلىلىلىل٤م اًمِمىلىلىلىلٞمخ٤من ااٚمىلىلىلىلٞمان اًمٌخىلىلىلىل٤مر

ىلىل إذا أَ »وُمًىلىلٚمؿ رمحٝمىلىلام اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم:  قا؛ وم٢مٟمىلىلف ُمىلىلـ واومىلىلؼ شم٠مُمٞمٜمىلىلف ٜمْ ـ اإلُمىلىل٤مم ومىلىل٠مُمِ ُمَّ

 .ششم٠مُملم اعمائٙم٦م همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

يمىلىل٤من ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىل٤مًمح إذا ؾمىلىلٛمٕمقا طمىلىلديث٤ًم  ىلىلق دون  ىلىلذا ذم إ ٞمىلىل٦م ويمىلىلؾ أطم٤مديىلىل٨م 

ًمىلٞمس اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ُمٝمٛم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمًتقي، وم٤محلدي٨م اًمذي يتْمٛمـ ومرو٤ًم 

 يم٤محلدي٨م اًمذي يتْمٛمـ ؾمٜم٦م.. و ٙمذا دواًمٞمؽ.

يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: ًمىلق ؾمىل٤مومر اعمًىلٚمٛمقن ؾمىلٗمرًا ظم٤مصىل٤ًم وسمتٕمٌىلػم ؿ ًمىلق ؿمىلد اًمرطمىلؾ هلىلذا 

احلىلىلدي٨م وم٘مىلىلط، ًمٙمىلىل٤من ؿمىلىلده ًمٚمرطمىلىلؾ صمٛمٜمىلىل٤ًم سمخًىلىل٤ًم ذم ذاك احلىلىلدي٨م اًمقاطمىلىلد، و ىلىل٤م أٟمىلىلتؿ 

واحلٛمد هلل يت٤مح ًمٙمؿ أن شمًٛمٕمقا ُمثؾ  ذا احلدي٨م ذم حلٔمىل٤مت ُمٕمىلدودات، ومٚمىلامذا 

هتتٛمىلىلقن ًمتحّمىلىلٞمؾ  ىلىلذا إضمىلىلر اًمٕمٔمىلىلٞمؿ اًمىلىلذي رشمٌىلىلف رب اًمٕمىلىل٤معملم قمىلىلغم ًمًىلىل٤من ٟمٌٞمىلىلف ٓ 

اًمٙمريؿ أن يٖمٗمر ًمٙمؿ ذٟمقسمٙمؿ، وم٘مط أن ٓ شمًٌ٘مقا اإلُم٤مم سمتُملم، اٟمٔمروا يمٞمػ يّمدق 

ُؾ اهللَِّ قَمَٚمٞمْىلىلىلىلىلىلىلىلَؽ ﴿ ٜمىلىلىلىلىلىلىلىل٤م وذم يمىلىلىلىلىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلىلىلىلىل٤م ذع اهلل ىمقًمىلىلىلىلىلىلىلىلف شمٌىلىلىلىلىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىلىلىلىلىل٤ممم:  ٤مَن وَمْْمىلىلىلىلىلىلىلىل َويَمىلىلىلىلىلىلىلىل

 .[443]النسا::﴾قَمٔمِٞماًم 

 ُم٤م  ل اًمٜمتٞمج٦م وُم٤م  ق اًمثقاب؟ شإذا أُمـ وم٠مُمٜمقا»

يٖمٗمر اهلل هل١مٓء ذٟمقهبؿ، ومٚمق قمِمٜم٤م طمٞم٤مة ٟمقح قمٚمٞمف اًمًام يمٚمٝم٤م ذم ـم٤مقمىل٦م اهلل قمىلز 

وضمؾ وقم٤ٌمدشمف، ووٛمٜم٤م أن يٖمٗمر اهلل ًمٜم٤م ًمٙم٤من أيْم٤ًم  ذا ااٝمد اعمديد اًمٓمقيىلؾ اًمىلذي 

ًٓ ومروىلىلٜم٤م أٟمىلىلف طمٞمىلىل٤مة ٟمىلىلقح قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام، أيْمىلىل٤ًم ًمٙمىلىل٤من صمٛمٜمىلىلف سمخًىلىل٤ًم، ومىلىلام سم٤مًمٜمىلىل٤م ٓ هنىلىلتؿ أو

سمتٓمٌٞمىلىلؼ  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م ذم أٟمٗمًىلىلٜم٤م، صمىلىلؿ ذم ٟمنمىلىل ٤م سمىلىللم  ىلىل١مٓء اًمٜمىلىل٤مس اًمٖمىلىل٤مومٚملم، أردت أن 

ر هبذه اًمًٜم٦م؛ ٕٟمٜم٤م دقم٤مة إمم اًمًٜم٦م، ٕٟمٜم٤م ٟمزقمؿ أٟمٜم٤م دقم٤مة إمم اًمًٜم٦م، ًمٙمـ اًمقاىمىلع يمِّ ذَ أُ 
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أٟمٜمىلىل٤م ُم٘مٍمىلىلون ذم اشمٌىلىل٤مع اًمًىلىلٜم٦م، ىمىلىلد ٟمٙمىلىلقن جمتٝمىلىلديـ ذم اًمىلىلدقمقة إمم اًمًىلىلٜم٦م سمىلىل٤مًمٙمام، 

ـ يمىلىلىلىل٤مئٜمقن ُم٘مٍمىلىلىلىليـ ذم شمٓمٌٞمىلىلىلىلؼ اًمًىلىلىلىلٜم٦م ذم أيمثىلىلىلىلر ؾمىلىلىلىل٤مطم٤مهت٤م ًمٙمٜمٜمىلىلىلىل٤م ىمىلىلىلىلد ٟمٙمىلىلىلىلقن سمىلىلىلىلؾ ٟمحىلىلىلىل

 وجم٤مٓهت٤م.

 ُم٤م  ل دقمقشمٜم٤م؟ دقمقشمٜم٤م دقمقة اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

ًمٙمىلىلىلىلـ احلىلىلىلىلؼ واحلىلىلىلىلؼ أىمىلىلىلىلقل، إن  ٜمىلىلىلىل٤مك دقمىلىلىلىلقات يمثىلىلىلىلػمة ويمثىلىلىلىلػمة ضمىلىلىلىلدًا ذم إرض 

اإلؾماُمٞم٦م اًمٞمقم يمٚمٝمىل٤م شمٕمٚمىلـ اًمىلدقمقة ًمٚمٙمتىل٤مب واًمًىلٜم٦م، وًمٙمىلـ ذم  ىلذا اًمٕمٍمىل ظم٤مصىل٦م 

قم٤مة حمّمىلىلىلىلقرة ذم  ىلىلىلىلذيـ إصىلىلىلىلٚملم، وٓ سمىلىلىلىلد ُمىلىلىلىلٜمٝمام ٓ يٙمٗمىلىلىلىلل أن شمٙمىلىلىلىلقن دقمىلىلىلىلقة اًمىلىلىلىلد

اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م، ًمٙمىلىلـ ٓ سمىلىلد أن يْمىلىل٤مل إًمىلىلٞمٝمام رء صم٤مًمىلىل٨م وًمىلىلٞمس  ىلىلذا ُمىلىلـ قمٜمىلىلدي، 

وٓ ُمـ قمٜمد همػمي ممىلـ ؾمىلٌ٘مٜم٤م ُمىلـ أ ىلؾ اًمٕمٚمىلؿ واًمٖمىلٌـ، وإٟمىلام  ىلق ُمىلـ رب اًمٕمىل٤معملم 

٤م ﴿اًمىلىلذي أٟمىلىلزل قمىلىلغم ىمٚمىلىل٥م رؾمىلىلقًمف اًمٙمىلىلريؿ:  ِد َُمىلىل ـْ سَمْٕمىلىل
قَل ُِمىلىل ؾُمىلىل ٤مىِمِؼ اًمرَّ ـْ ُيَِمىلىل ُف َوَُمىلىل َ ًَمىلىل شَمٌَىلىللمَّ

٤مَءْت  ٜمََّؿ َوؾَمىلىلىلىلىلىل ِف ضَمَٝمىلىلىلىلىلىل
ٚمِ ٤م شَمىلىلىلىلىلىلَقممَّ َوُٟمّْمىلىلىلىلىلىل ِف َُمىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىل ُىلىلىلىلىلىل١ْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ ٌِٞمِؾ اعمْ ػْمَ ؾَمىلىلىلىلىلىل ْع هَمىلىلىلىلىلىل

اهْلىُلىلىلىلىلىلَدى َوَيتٌَّىِلىلىلىلىلىل

 .[445]النسا::﴾َُمِّمػًما

وم٠مرضمق أن شمٜمتٌٝمقا هلذه أي٦م ًمتٗمٝمٛمقا أهن٤م آي٦م سم٦م اًمدًٓم٦م أن  ٜم٤مك رء آظمر 

ٗمىلىلىل٤ًم واعمجٛمىلىلىلع قمىلىلىلغم أن اإلؾمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مئؿ يٜمٌٖمىلىلىلل أن يْمىلىلىل٤مل إمم إصىلىلىلٚملم اعمىلىلىلذيمقريـ آٟم

قمٚمىلىلىلٞمٝمام اًمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م، يمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام ذم احلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلحٞمح 

ؿ قمىلغم أُمىلريـ ًمىلـ شمْمىلٚمقا ُمىل٤م إن مًىلٙمتؿ هبىلام يمتىل٤مب اهلل وؾمىلٜمتل، ٙمشمريمت»اعمِمٝمقر: 

 .شوًمـ يتٗمرىم٤م طمتك يرد قمكم احلقض

يث٤ًم، ًمٙمٜمىلل ىمٚمىل٧م ومٝمذان إصان ُمتٗمؼ قمٚمىلٞمٝمام سمىللم قمٚمىلامء اعمًىلٚمٛملم ىمىلدياًم وطمىلد

يٜمٌٖمل أن ٟماطمظ وٛمٞمٛم٦م صم٤مًمث٦م ٓ يًىلت٘مٞمؿ اًم٘مٞمىل٤مم قمىلغم اًمٙمتىل٤مب واًمًىلٜم٦م عمىلـ مل يْمىلؿ 

 ذه اًمْمٛمٞمٛم٦م اًمث٤مًمث٦م، و ىلل اًمتىلل شمًىلتٗم٤مد ُمىلـ ىمقًمىلف شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم ذم أيىل٦م اًمًىل٤مسم٘م٦م: 

َ ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾَمٌِ ﴿ ـْ سَمْٕمِد َُم٤م شَمٌَلمَّ ؾُمقَل ُِم ـْ ُيَِم٤مىِمِؼ اًمرَّ ِف َُم٤م َوَُم ٞمِؾ اعم١ُْْمُِمٜملَِم ُٟمَقًمِّ
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 .[445]النسا::﴾شَمَقممَّ َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًما

إذًا:  ذه أي٦م شمٕمٓمٞمٜم٤م دًٓم٦م عمٗمٝمقم اعمخ٤مًمٗم٦م أن اشم٤ٌمع ؾمىلٌٞمؾ اعمىل١مُمٜملم  ىلق ؾمىلٌٞمؾ 

 اًمقصقل إمم ضمٜم٦م اًمٜمٕمٞمؿ، وخم٤مًمٗم٦م ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم  ق اًمٓمريؼ ًمدظمقل ااحٞمؿ.

ٟمحىلىلـ اًمىلىلذيـ ٟمىلىلدقمق إمم اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م أن شمٙمىلىلقن دقمقشمٜمىلىل٤م ىم٤مئٛمىلىل٦م  إذًا: جيىلىل٥م قمٚمٞمٜمىلىل٤م

 قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، واشم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم.

و ٜم٤م ٓ سمد ُمـ وىمٗم٦م؛ ٕن يمثػمًا ُمـ اًمٜم٤مس ئمٜمقن أن ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم  ؿ ن٤م ػم 

ٝمؿ وُمىلتٕمٚمٛمٝمؿ وضمىل٤م ٚمٝمؿ، قمىلغم ر ؿ، قمغم قم٤معمجَ ر ؿ وسمُ جَ اعمًٚمٛملم اًمٞمقم قمغم قمُ 

ٜم٤مسمذ ًمٚمٕمٚمؿ قمٛمٚمٞم٤ًم، ًمٞمس  ذا  ق اعم٘مّمقد سمًىلٌٞمؾ اعمىل١مُمٜملم، وإٟمىلام سم٤مًمٕمٚمؿ واًم ؾاًمٕم٤مُم

اعم٘مّمىلىلىلىلىلقد سمًىلىلىلىلىلٌٞمؾ اعمىلىلىلىلىل١مُمٜملم  ىلىلىلىلىلؿ اعم١مُمٜمىلىلىلىلىلقن إوًمىلىلىلىلىلقن اًمىلىلىلىلىلذيـ ذيمىلىلىلىلىلروا ذم احلىلىلىلىلىلدي٨م 

وٓ شم٘مقًمىلىلىلقا وٓ   شظمىلىلىلػم اًمٜمىلىلىل٤مس..»اًمىلىلىلذي ي٘مىلىلىلقل:  ¢اعمتىلىلىلقاشمر صىلىلىلح٦م قمىلىلىلـ رؾمىلىلىلقل اهلل 

 شمرووا احلدي٨م: ظمػم اًم٘مرون.

حلٛمىلىلد هلل وذم اًمّمىلىلحٞمحلم، ًمىلىلٞمس احلىلىلدي٨م ُمىلىلع يمثىلىلرة ـمرىمىلىلف وأيمثر ىلىل٤م صىلىلحٞمح٦م وا

ظمىلىلػم » ٙمىلىلذا ارووا احلىلىلدي٨م،   شظمىلىلػم اًمٜمىلىل٤مس..»، وإٟمىلىلام ومٞمٝمىلىل٤م: شظمىلىلػم اًم٘مىلىلرون..»ومٞمٝمىلىل٤م: 

 ىل١مٓء  ىلؿ اعم١مُمٜمىلقن اًمىلذيـ أوقمىلد   شاًمٜم٤مس ىمرين صمؿ اًمذيـ يٚمقهنؿ صمؿ اًمذيـ يٚمىلقهنؿ

ِف َُم٤م ﴿وظم٤مًمػ ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ¢اهلل قمز وضمؾ ُمـ ؿم٤مىمؼ اًمرؾمقل  ُٟمَقًمِّ

 .[445]النسا::﴾ َوُٟمّْمٚمِِف ضَمَٝمٜمََّؿ َوؾَم٤مَءْت َُمِّمػًماشَمَقممَّ 

إذًا: ؾمىلىلىلٌٞمؾ اعمىلىلىل١مُمٜملم ؾمىلىلىلٌٞمؾ اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م إوًمىلىلىللم ىمٌىلىلىلؾ يمىلىلىلؾ رء، صمىلىلىلؿ اًمىلىلىلذيـ اشمٌٕمىلىلىلقه 

سم٢مطم٤ًمن،  ٙمذا اًم٘مرن اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م، صمؿ ىمٚمىل٦م ُمىلـ اًم٘مىلرون اًمت٤مسمٕمىل٦م هلىلؿ سم٢مطمًىل٤من إمم 

 يقم اًمديـ.

اًمًىلىلىلٜم٦م وقمىلىلىلغم ُمىلىلىلٜمٝم٩م ؾمىلىلىلٚمٗمٜم٤م هلىلىلىلذا يٜمٌٖمىلىلىلل أن شمٙمىلىلىلقن دقمقشمٜمىلىلىل٤م ىم٤مئٛمىلىلىل٦م قمىلىلىلغم اًمٙمتىلىلىل٤مب و

 اًمّم٤مًمح.
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ؾمىلىلىلىلٞمٌدو ًمٙمىلىلىلىلؿ ضمٚمٞمىلىلىلىل٤ًم سمٕمىلىلىلىلد  ىلىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلىلام اًمىلىلىلىلذي ىمىلىلىلىلد يٙمىلىلىلىلقن جمٛمىلىلىلىلاً سم٤مًمٜمًىلىلىلىل٦ٌم ًمىلىلىلىلٌٕمض 

اًمًىلىل٤مُمٕملم، ؾمىلىلٞمٌدو ًمٙمىلىلؿ ضمٚمٞمىلىل٤ًم اًمٗمىلىلرق سمىلىللم ُمىلىلـ يىلىلدقمق ًمٚمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م وم٘مىلىلط، وسمىلىللم ُمىلىلـ 

يْمىلىلؿ إًمىلىلٞمٝمام وقمىلىلغم ُمىلىلٜمٝم٩م اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، أي: وؾمىلىلٌٞمؾ اعمىلىل١مُمٜملم، ؾمىلىلؽمون اًمٗمىلىلرق 

 يمٌػمًا ضمدًا ضمدًا.

ؽ: أٟمىلىلتؿ شمٕمٚمٛمىلىلقن أٟمىلىلف يقضمىلىلد اًمٞمىلىلقم ذم إرض اإلؾمىلىلاُمٞم٦م يمىلىلام يمىلىل٤من إُمىلىلر أول ذًمىلىل

ُمـ ىمٌىلؾ سمىلؾ وأيمثىلر ممىل٤م يمىل٤من إُمىلر ُمىلـ ىمٌىلؾ، ُمىلذا ٥م يمثىلػمة ويمثىلػمة ضمىلدًا، ٟمحىلـ ٟم٘مىلقل 

اعمذا ٥م إرسمٕم٦م  ل ُمذا ٥م أ ؾ اًمًٜم٦م، ًمٙمـ  ٜمىل٤مك ُمىلذا ٥م أظمىلرى و ىلؿ يىلدقمقن 

، اذيمروا قمغم ؾمٌٞمؾ يمام ٟمدقمل ٟمحـ ذم ُمذا ٌٜم٤م  ذه، يدقمقن أهنؿ أيْم٤ًم قمغم اًمًٜم٦م

اعمث٤مل اًمِمٞمٕم٦م، واذيمروا اًمزيدي٦م، وٓ ٟم٘مقل اًمٞمزيدي٦م، وؿمىلت٤من ُمىل٤م سمٞمىلٜمٝمام، وٟمىلذيمر ومىلٞمام 

ٟمىلىلذيمر اخلىلىلقارج وُمىلىلٜمٝمؿ اإلسم٤موىلىلٞم٦م اعمٕمىلىلرووملم اًمٞمىلىلقم واًمىلىلذيـ هلىلىلؿ ٟمِمىلىل٤مط زائىلىلد ذم ٟمنمىلىل 

 أومٙم٤مر ؿ وآرائٝمؿ اعمٜمحروم٦م قمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

 ٥م ىمىلدياًم وطمىلديث٤ًم، دقمقٟمىل٤م ُمىلـ ي٤م شمىلرى! ًمىلق ؾمىل٠مًمٜم٤م  ىل١مٓء اعمتٛمىلذ ٌلم هبىلذه اعمىلذا

اعمىلىلىلذا ٥م اًمٕمٍمىلىلىلي٦م اعمٌتدقمىلىلىل٦م اًمٞمىلىلىلقم، وإٟمىلىلىلام ٟمىلىلىلتٙمٚمؿ قمىلىلىلـ اعمىلىلىلذا ٥م اًم٘مديٛمىلىلىل٦م واًمتىلىلىلل 

شمقارث ظمٚمٗمٝم٤م قمـ ؾمٚمٗمٝم٤م مذ ٌٝم٤م سمذًمؽ اعمذ ٥م،  ؾ ومٞمٝمؿ ُمىلـ ي٘مىلقل: ٟمحىلـ ًمًىلٜم٤م 

 قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ًمـ شمًٛمٕمقا ذًمؽ.

 ، وُمثاً طمديث٤ًم ضمدًا.وأٟم٤م سمٛمثؾ  ذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أ.ب ُمثٚملم اصمٜملم ُمثاً ىمدياًم ضمداً 

اعمثىلىلؾ اًم٘مىلىلديؿ: اخلىلىلقارج، اإلسم٤موىلىلٞمقن ُمىلىلٜمٝمؿ اًمىلىلذيـ يٚمت٘مىلىلقن ُمىلىلع اعمٕمتزًمىلىل٦م ىمىلىلدياًم  

وطمديث٤ًم ذم إٟمٙم٤مر يمثػم ُمـ اًمٕم٘م٤مئد اإلؾماُمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمث٤مسمت٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًىلٜم٦م، 

 وُمع ذًمؽ  ؿ ي٘مقًمقن ٟمحـ قمغم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

ؼمى اًمتىلل أظمىلؼم اهلل قمىلز وضمىلؾ ىمٚم٧م أ.ب ًمٙمؿ ُمىلثاً ىمىلدياًم، أٓ و ىلق اًمٜمٕمٛمىل٦م اًمٙمىل

هبىلىلىل٤م قمٌىلىلىل٤مده اعمىلىلىل١مُمٜملم ذم أٟمىلىلىلف وقمىلىلىلد ؿ سمىلىلىل٠مهنؿ يىلىلىلرون رهبىلىلىلؿ يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م يمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف 
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إٟمٙمىلؿ »اًمّماة واًمًام ذم ًمٞمٚم٦م ىمٛمراء واًم٘مٛمر سمدر، وم٘م٤مل هلؿ قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة اًمًىلام: 

 -أو ٓ شمْمىل٤مُّمقن-ؾمؽمون رسمٙمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام شمرون اًم٘مٛمر ًمٞمٚم٦م اًمٌىلدر ٓ شمْمىل٤مُمقن 

 أي: ٓ شمِم٘مقن ذم رؤيتف. شتفذم رؤي

ومٝمىلىلؾ آُمىلىلـ أوًمئىلىلؽ اعمٕمتزًمىلىل٦م وُمىلىلـ دان ديىلىلٜمٝمؿ ورأى رأهيىلىلؿ ذم  ىلىلذه اعمًىلىل٠مًم٦م،  ىلىلؾ 

ذم  ىلىلىلىلذا  ¢آُمٜمىلىلىلىلقا سمىلىلىلىل٠من اعمىلىلىلىل١مُمٜملم ؾمىلىلىلىلػمون رهبىلىلىلىلؿ يىلىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىلىل٦م يمىلىلىلىلام ىمىلىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

 احلدي٨م اًمّمحٞمح وذم همػمه؟

ٚمقن ُمىلىلىلىلـ يىلىلىلىل١مُمـ هبىلىلىلىل٤م، سمىلىلىلىلؾ ٚمِّ َْمىلىلىلىل ٓ. إهنىلىلىلىلؿ يٜمٙمىلىلىلىلرون  ىلىلىلىلذه اًمٜمٕمٛمىلىلىلىل٦م، سمىلىلىلىلؾ ويُ  ااىلىلىلىلقاب:

ٜمًٌقهنؿ إمم اًمتِمٌٞمف وإمم اًمتجًٞمؿ، ومىلٜمحـ أ ىلؾ اًمًىلٜم٦م اًمىلذيـ ٟمىل١مُمـ سمىل٠من ُمىلـ ٟمٕمىلؿ وي

يمىلام ويروٟمىلف اهلل قمز وضمؾ قمغم قم٤ٌمده، سمؾ ُمـ أيمىلؼم ٟمٕمٛمىلف أٟمىلف يىلتجغم هلىلؿ يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م 

ٟمىلىلرى اًم٘مٛمىلىلىلر ًمٞمٚمىلىلىل٦م اًمٌىلىلىلدر،  ىلىلىلؿ يٜمٙمروهنىلىل٤م، يمٞمىلىلىلػ يٜمٙمروهنىلىلىل٤م واحلىلىلىلدي٨م  ىلىلىلذا اًمّمىلىلىلحٞمح، 

 و ٜم٤مك أطم٤مدي٨م أظمرى.

٤مب تَّىلىلىل ؾمىلىلىلٛمٕمتؿ  ىلىلىلذه اًمٗمٚمًىلىلىلٗم٦م ُمىلىلىلـ سمٕمىلىلىلض اًمىلىلىلدقم٤مة واًمٙمُ  قمٜمىلىلىلد ؿ ومٚمًىلىلىلٗم٦م ٓ سمىلىلىلد أٟمٙمىلىلىلؿ

اعمٕمىلىلىلىلىل٤مسيـ، وًمىلىلىلىلىلذًمؽ وم٠مٟمىلىلىلىلىل٤م أشمٕمىلىلىلىلىلرض ًمىلىلىلىلىلذيمر سمٕمىلىلىلىلىلض اازئٞمىلىلىلىلىل٤مت اعمتٕمٚم٘مىلىلىلىلىل٦م سم٤مًمٕم٘مٞمىلىلىلىلىلدة 

واعمتٕم٘مٚم٦م ؾمٚم٤ًٌم أو إجي٤مسم٤ًم طم٥ًم ُم٤م ؾم٠مومّمؾ هبذه اًمٕم٘مٞمدة اًمتل ٟمدقمق إًمٞمٝم٤م، اًمٙمت٤مب 

واًمًٜم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح، شمٚمىلؽ اًمٗمٚمًىلٗم٦م شم٘مىلقل إن اًمٕم٘مٞمىلدة ٓ شم١مظمىلذ ُمىلـ 

دي٨م أطمىلىلىلىل٤مد، وًمىلىلىلىلق يمىلىلىلىل٤من احلىلىلىلىلدي٨م طمىلىلىلىلديث٤ًم صىلىلىلىلحٞمح٤ًم، سمىلىلىلىلؾ وًمىلىلىلىلق يمىلىلىلىل٤من ُمًتٗمٞمْمىلىلىلىل٤ًم أو طمىلىلىلىل

ُمِمىلٝمقرًا، وإٟمىلام يِمىلؽمط قمٜمىلد ؿ أن يٙمىلقن ُمتىلقاشمرًا، صمىلؿ ُمىلـ اًمٖمراسمىل٦م سمٛمٙمىل٤من أن  ىل١مٓء 

اًمىلىلىلذيـ يِمىلىلىلؽمـمقن  ىلىلىلذا اًمنمىلىلىلط احلىلىلىلديثل اًمىلىلىلذي أووىلىلىلحف قمٚمىلىلىلامء احلىلىلىلدي٨م  ىلىلىلؿ أسمٕمىلىلىلد 

ٌٕمىلىلىلىلقن أ ىلىلىلىلقاء ؿ اًمٜمىلىلىلىل٤مس قمىلىلىلىلـ اًمٕمٚمىلىلىلىلؿ سم٤محلىلىلىلىلدي٨م روايىلىلىلىل٦م ودرايىلىلىلىل٦م، ومٝمىلىلىلىلؿ أ ىلىلىلىلؾ أ ىلىلىلىلقاء يت

ويِمىلىلىلىلىلؽمـمقن ذوـمٝمىلىلىلىلىلؿ  ىلىلىلىلىلؿ ٓ يٛمٙمىلىلىلىلىلٜمٝمؿ أن م٘م٘مق ىلىلىلىلىل٤م سمٞمىلىلىلىلىلٜمام همىلىلىلىلىلػم ؿ سم٢مُمٙمىلىلىلىلىل٤مهنؿ أن 

م٘م٘مق ٤م؛ ٕهنؿ أوًٓ أ ؾ رواي٦م و ؿ أ ؾ احلىلدي٨م و ىلؿ أ ىلؾ اًمًىلٜم٦م، صمىلؿ  ىلؿ أ ىلؾ 
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دراي٦م، وم٢مذا ىمٞمؾ هلؿ: مل شمرد رؤي٦م اعم١مُمٜملم ًمرهبؿ ذم اًمًٜم٦م وم٘مط طمتك شمِمٙمٙمقا ومٞمٝم٤م 

قم٘مٞمىلىلدة، إن  ىلىلذه اًمٕم٘مٞمىلىلدة ىمىلىلد ضمىلىل٤مءت أيْمىلىل٤ًم ذم  سمٗمٚمًىلىلٗم٦م طمىلىلدي٨م أطمىلىل٤مد ٓ ي١مظمىلىلذ ُمٜمٝمىلىل٤م

 ي٘مٞمٜم٤ًم. ¢اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اعمتقاشمر روايتف قمـ رؾمقل اهلل 

وا إمم ومٚمًىلىلٗم٦م أظمىلىلرى ىمىلىلقهلؿ: ٓ شمثٌىلىل٧م اًمٕم٘مٞمىلىلدة إٓ سمىلىلدًمٞمؾ ىمٓمٕمىلىلل اًمثٌىلىلقت أي ١ماىلىل

روايىلىل٦م، ىمٓمٕمىلىلل اًمدًٓمىلىل٦م أي درايىلىل٦م، ومىلىل٢مذا يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك آيىلىل٦م ذم اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ و ىلىلل صم٤مسمتىلىل٦م 

ٗم٤ًم، ًمٕمٌقا هب٤م وسومقا دًٓمتٝم٤م اًمٍمم٦م وىم٤مًمقا:  ذه صم٤مسم٧م سم٤مًم٘مٓمع سم٤مًمٞم٘ملم يمام ىمٚمٜم٤م آٟم

 ًمٙمـ دًٓمتٝم٤م فمٜمٞم٦م، وما شمث٧ٌم هب٤م قم٘مٞمدة.

 ٙمىلىلىلذا ومٕمٚمىلىلىلقا ذم آيتىلىلىللم اصمٜمتىلىلىللم وردشمىلىلىل٤م ذم اًم٘مىلىلىلرآن اًمٙمىلىلىلريؿ ُمتٕمٚم٘متىلىلىللم هبىلىلىلذه اًمٕم٘مٞمىلىلىلدة 

ىلىلىلىلىل ﴿اًمٓمٞمٌىلىلىلىلىل٦م، أيىلىلىلىلىل٦م إومم ىمقًمىلىلىلىلىلف شمٌىلىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىلىل٤ممم:  َ ٌة * إِمَم َرهبِّ ٍذ َٟمىلىلىلىلىل٤مِ.َ
قٌه َيْقَُمئِىلىلىلىلىل ٤م ُوضُمىلىلىلىلىل

 .[23-22]القيام :﴾َٟم٤مفمَِرةٌ 

ةٌ ﴿ ذه آي٦م سم٦م:  ٍذ َٟم٤مِ.َ
 و ل وضمقه اعم١مُمٜملم ىمٓمٕم٤ًم. ﴾ُوضُمقٌه َيْقَُمئِ

٤م َٟم٤مفمَِرةٌ ﴿ َ  . ﴾إِمَم َرهبِّ

ىم٤مًمقا:  ذه ًمٞم٧ًم ىمٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م؛ ٕٟمف يٛمٙمـ شم٠مويٚمٝم٤م، وشم٠مويٚمٝم٤م قمٜمد ؿ، اؾمٛمٕمقا 

 ٞم٦م اًمدًٓم٦م.أن يمٞمػ يٙمقن اًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜمّمقص اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمدًٓم٦م سمٗمٚمًٗم٦م فمٜم

٤م َٟم٤مفمَِرةٌ ﴿ىم٤مًمقا:  َ  أي: إمم ٟمٕمٞمؿ رهب٤م ٟم٤مفمرة، قمٓمٚمقا دًٓم٦م أي٦م. ﴾إِمَم َرهبِّ

٤مفمَِرةٌ ﴿رسمٜم٤م ي٘مقل:  ٤م ٟمىَل ىَل ومىلزادوا ُمىلـ قمٜمىلد ؿ يمٚمٛمىل٦م ُمْمىل٤مل وُمْمىل٤مل إًمٞمىلف،  ﴾إِمَم َرهبِّ

 وم٘م٤مًمقا: إمم ٟمٕمٞمؿ رهب٤م ٟم٤مفمرة.

ظمرى و ل ىمقًمف قمٓمٚمقا دًٓم٦م أي٦م، وسم٤مٕومم وإومم أن يٕمٓمٚمقا دًٓم٦م أي٦م إ

ٜمَك َوِزَي٤مَدةٌ ﴿شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ًْ ٜمُقا احْلُ ًَ ـَ َأطْم ِذي  .[26]يونس:﴾ًمِٚمَّ

ٜمَك﴿ ًْ  ااٜم٦م. ﴾احْلُ
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 رؤي٦م اعم١مُمٜملم ذم ااٜم٦م. ﴾َوِزَي٤مَدةٌ ﴿

ضم٤مء ذم  ذا طمدي٨م صحٞمح ذم صحٞمح ُمًٚمؿ سمًٜمده اًمّمحٞمح قمـ ؾمٕمد سمـ أ  

ىلىل ﴿: ¢وىمىلىل٤مص ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف، ىمىلىل٤مل: ىمىلىل٤مل رؾمىلىلقل اهلل  ٜمُقاًمِٚمَّ ىلىل ًَ ـَ َأطْم ىمىلىل٤مل:  ﴾ِذي

 ، رومْمقا  ذا اًمتٗمًػم، ىم٤مًمقا:  ذا طمدي٨م آطم٤مد.ش: رؤي٦م اهلل﴾َوِزَي٤مَدةٌ ﴿ااٜم٦م، »

 ىلىلىلذه اًمٗمٚمًىلىلىلٗم٦م ُمٕمىلىلىلقل  ىلىلىلدام ًمٚمًىلىلىلٜم٦م اًمّمىلىلىلحٞمح٦م اًمتىلىلىلل شمٚم٘متٝمىلىلىل٤م إُمىلىلىل٦م سمىلىلىل٤مًم٘مٌقل هبىلىلىلذه 

اًمٗمٚمًىلىلىلٗم٦م اًمتىلىلىلل أصىلىلىلٚمٝم٤م ُمىلىلىلـ اعمٕمتزًمىلىلىل٦م، واًمِمىلىلىلىلٞمٕم٦م أيْمىلىلىل٤ًم قمىلىلىلغم  ىلىلىلذا آقمتىلىلىلزال ذم  ىلىلىلىلذه 

ن اًمٕم٘مٞمىلىلىلىلىلدة ٓ شم١مظمىلىلىلىلىلذ ُمىلىلىلىلىلـ طمىلىلىلىلىلدي٨م أطمىلىلىلىلىل٤مد، ومىلىلىلىلىلردوا ٓ أىمىلىلىلىلىلقل اًمٕم٘مٞمىلىلىلىلىلدة، أي: قم٘مٞمىلىلىلىلىلدة أ

قمنمىلىلات إطم٤مديىلىل٨م سمىلىلؾ ُمئىلىل٤مت إطم٤مديىلىل٨م اًمّمىلىلحٞمح٦م،  ىلىلدُمق ٤م ورُمق ىلىل٤م أروىلىل٤ًم هبىلىلذه 

اًمٗمٚمًىلىلىلٗم٦م اًمدظمٞمٚمىلىلىل٦م ذم اإلؾمىلىلىلام، و ىلىلىلل: اًمٕم٘مٞمىلىلىلدة ٓ شمثٌىلىلىل٧م إٓ سمىلىلىلٜمص ىمٓمٕمىلىلىلل اًمثٌىلىلىلقت 

 ىمٓمٕمل اًمدًٓم٦م.

  ؾ يم٤مٟم٧م  ذه اًمٕم٘مٞمدة قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمٗمٜم٤م اًمّم٤مًمح؟ و ٜم٤م اًمِم٤م د.

وُمىل٤م شمٕمٚمىلؼ هبىل٤م  ¢اًمّم٤مًمح ُمىلـ اعم٘مٓمىلقع ًمىلدى يمىلؾ قمىل٤ممل درس ؾمىلػمة اًمٜمٌىلل ؾمٚمٗمٜم٤م 

أرؾمىلىلؾ  ¢ُمىلىلـ شمىلىل٤مريخ ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىل٤مًمح ريض اهلل قمىلىلٜمٝمؿ، ُمىلىلـ ُمىلىلٜمٙمؿ ٓ يٕمٚمىلىلؿ أن اًمٜمٌىلىلل 

أومىلىلرادًا ُمىلىلىلـ أصىلىلىلح٤مسمف يىلىلىلدقمقن إمم اهلل واعمىلىلىلدقمقون  ىلىلىلؿ اعمنمىلىلىليمقن اًمىلىلىلذيـ قم٤مؿمىلىلىلقا ذم 

قل قمٚمٞمف اًمًام أوًٓ اا٤م ٚمٞم٦م يمٗم٤مرًا يٕمٌدون إصٜم٤مم، يم٤مٟمقا سمٕمٞمديـ قمـ دقمقة اًمرؾم

ذم ُمٙمىلىل٦م، وآظمىلىلرًا وأظمىلىلػمًا ذم اعمديٜمىلىل٦م، ومٚمٙمىلىلل شمٜمتنمىلىل اًمىلىلدقمقة سمققمىلىلد اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ ذم 

ـِ ﴿اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:  ي غَم اًمىلدِّ َرُه قمىَل ـِ احْلىَلؼِّ ًمُِٞمْٔمٝمىِل ِذي َأْرؾَمَؾ َرؾُمقًَمُف سم٤ِمهْلَُدى َوِديىل ُ َق اًمَّ

يُمقنَ  ِف َوًَمْق يَمِرَه اعمُْنْمِ  .[33]التوب :﴾يُمٚمِّ

ذم طمدود ُم٤م يٛمٙمٜمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام يقُمئذ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ يمىل٤من يرؾمىلؾ شمٓمٌٞم٘م٤ًم 

أومرادًا ُمـ أصح٤مسمف قمٚمٞمف اًمًام دقم٤مة، ُمـ ُمٜمٙمؿ ٓ يذيمر أٟمف أرؾمؾ قمٚمٞمىل٤ًم إمم اًمىلٞمٛمـ، 

أرؾمىلىلىلؾ أسمىلىلىل٤م ُمقؾمىلىلىلك إؿمىلىلىلٕمري إمم اًمىلىلىلٞمٛمـ، أرؾمىلىلىلؾ ُمٕمىلىلىل٤مذ سمىلىلىلـ ضمٌىلىلىلؾ إمم اًمىلىلىلٞمٛمـ،  ىلىلىل١مٓء 
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 أومراد، ومامذا يم٤مٟمقا يدقمقن اعمنميملم إمم ُم٤مذا؟

٤مٟمقا يىلىلدقمقهنؿ اسمتىلىلداًء إمم سمٕمىلىلض اًمًىلىلٜمـ وسمٕمىلىلض إُمىلىلقر اعمًىلىلتح٦ٌم أم يمىلىل٤مٟمقا  ىلىلؾ يمىلىل

يىلىلىلىلدقمقهنؿ إمم أن يٕمٌىلىلىلىلدوا اهلل وجيتٜمٌىلىلىلىلقا اًمٓمىلىلىلىل٤مهمقت، أس اإلؾمىلىلىلىلام  ىلىلىلىلق ٓ إًمىلىلىلىلف إٓ اهلل 

 واًمٙمٗمر سمام ؾمقاه.

إذًا:  ىلىلذه رأس اًمٕم٘م٤مئىلىلد يمٚمٝمىلىل٤م، ومٙمىلىلىل٤من يىلىلدقمق إًمٞمٝمىلىل٤م أومىلىلراد ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلح٤مسم٦م، ومٛمىلىلـ أيىلىلىلـ 

 ضم٤مءت  ذه اًمٗمٚمًٗم٦م؟

 شمث٧ٌم إٓ سمرواي٦م اًمتقاشمر.اًمٕم٘مٞمدة ٓ 

 ¢، صمىلؿ ومىلٞمام سمٕمىلده ¢ ذا أُمر خي٤مًمػ ؾمػمة اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل 

 ُمـ اًم٘مرون اعمِمٝمقد هل٤م سم٤مخلػمي٦م.

ًمذًمؽ وم٤مًمذيـ شمٗمرىمقا ؿمٞمٕم٤ًم ويمىل٤مٟمقا أطمزاسمىل٤ًم ىمىلدياًم وطمىلديث٤ًم  ىلؿ يٚمت٘مىلقن ُمٕمٜمىل٤م ذم أن 

قمق إمم اشمٌىلىل٤مع اإلؾمىلىلام يمتىلىل٤مب وؾمىلىلٜم٦م، ًمٙمىلىلٜمٝمؿ يٗمؽمىمىلىلقن قمٜمىلىل٤م وٟمٗمىلىلؽمق قمىلىلٜمٝمؿ ذم أٟمٜمىلىل٤م ٟمىلىلد

 اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، ذم ومٝمٛمٝمؿ هلذيـ اعمرضمٕملم: اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

إذا ىمٚمىلىلىل٧م ٕطمىلىلىلد  ىلىلىل١مٓء اعمخىلىلىل٤مًمٗملم ًمٚمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م واعمثىلىلىل٤مل إول ىمىلىلىلد أوردشمىلىلىلف 

 قمٚمٞمٙمؿ آٟمٗم٤ًم، و ق اعمث٤مل اًم٘مديؿ، وؾم٠مورد ًمٙمؿ اعمث٤مل ااديد.

ٙمىلرون أم إذا ىمٞمؾ هلؿ: أٓ شمتٌٕمقن اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م؟ ومىلامذا شمٔمىلٜمٝمؿ ىمىل٤مئٚمقن؟  ىلؾ يٜم

 ي٘مرون؟ ي٘مرون.

ًمق ىمٚمىلتؿ هلىلؿ:  ىلؾ شمتٌٕمىلقن اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح اًمّمىلح٤مسم٦م واًمتىل٤مسمٕملم؟ ىمىل٤مًمقا ًمٙمىلؿ: ٓ، 

  ؿ رضم٤مل وٟمحـ رضم٤مل.

 ومٝمذا  ق اًمٗم٤مصؾ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ،  ذا ومراق سمٞمٜمل وسمٞمٜمؽ.

أُمىلىل٤م اعمثىلىل٤مل ااديىلىلد اًمىلىلذي مل يٛمىلىلض قمٚمٞمىلىلف إٓ أىمىلىلؾ ُمىلىلـ ىمىلىلرن ُمىلىلـ اًمزُمىلىل٤من، ٓ سمىلىلد أن 
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ممىلىلىلـ يٕمرومىلىلىلقن سم٤مًم٘م٤مديىلىلىل٤مٟمٞملم و ىلىلىلؿ يىلىلىل٠مسمقن  ىلىلىلذه اًمٜمًىلىلىل٦ٌم اًمٙمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ احلىلىلىل٤م.يـ ؾمىلىلىلٛمٕمقا 

ىلىلىل شمْمىلىلىلٚمٞماً ًمٚمٜمىلىلىل٤مس ويُ  قن أٟمٗمًىلىلىلٝمؿ سم٤مٕمحىلىلىلديلم، و ىلىلىلذا ًمىلىلىلف سمحىلىلىل٨م ـمقيىلىلىلؾ ًمٌٞمىلىلىل٤من  ىلىلىلذا ٛمر ًَ

 اًمتدًمٞمس ُمٜمٝمؿ.

اعمٝمىلىلؿ  ىلىل١مٓء اًم٘م٤مديىلىل٤مٟمٞمقن يِمىلىلٝمدون ُمٕمٜمىلىل٤م سمٙمىلىلؾ ُمىلىل٤م ٟمِمىلىلٝمد ُمىلىلـ اإليىلىلامن سم٤معمائٙمىلىل٦م 

ىلىلىلىلىلىل قن وَمُ ٚمر َّمىلىلىلىلىلىل وُمىلىلىلىلىلىل٤م سمٕمىلىلىلىلىلىلده، وسم٤مإلؾمىلىلىلىلىلىلام إريمىلىلىلىلىلىل٤من اخلٛمًىلىلىلىلىلىل٦م، ومٝمىلىلىلىلىلىلؿ يُ  قن ويزيمىلىلىلىلىلىلقن جر

وًمىلٞمس يمىلام  ¢ويّمقُمقن.. إمم آظمره، ًمٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن سمىل٠من  ٜمىل٤مك أٟمٌٞمىل٤مء سمٕمىلد حمٛمىلد 

٤مشَمَؿ ﴿ٟمٕمت٘مىلىلد ٟمحىلىلـ يمىلىلام ىمىلىل٤مل اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ ذم اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ:  قَل اهللَِّ َوظَمىلىل ـْ َرؾُمىلىل
َوًَمٙمِىلىل

 .[40]األحبا :﴾اًمٜمٌَِّٞمِّلمَ 

قًمىلف ويمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة وُمىلـ أصىلحٝم٤م وأؿمىلٝمر ٤م ىم

ًمٕمكم ريض اهلل قمٜمىلف عمىل٤م ظمٚمٗمىلف ظمٚمٞمٗمىل٦م ُمىلـ سمٕمىلده ذم اعمديٜمىل٦م ويٛمىلؿ ؿمىلٓمر شمٌىلقك، ىمىل٤مل: 

 .شأٟم٧م ُمٜمل سمٛمٜمزًم٦م  ٤مرون ُمـ ُمقؾمك همػم أٟمف ٓ ٟمٌل سمٕمدي»

يمٞمىلىلىلىلىلػ  ىلىلىلىلىل١مٓء يِمىلىلىلىلىل٤مريمقٟمٜم٤م ذم يمىلىلىلىلىلؾ ذوط اإليىلىلىلىلىلامن واإلؾمىلىلىلىلىلام وُمىلىلىلىلىلع ذًمىلىلىلىلىلؽ ومٝمىلىلىلىلىلؿ 

 ،  ذا يم٘م٤مقمدة.¢يٕمت٘مدون سمٛمجلء أٟمٌٞم٤مء سمٕمد رؾمقل اهلل 

 ؿ ضمىلىل٤مء ومٕمىلىلاً ُمىلىلـ اهلٜمىلىلد وُمىلىلـ ىمريىلىل٦م اؾمىلىلٛمٝم٤م ىم٤مديىلىل٤من وإًمٞمٝمىلىل٤م صمىلىلؿ يٕمت٘مىلىلدون سمىلىل٠من أطمىلىلد

ٟمٜمًىلىلىلٌٝمؿ ٟمحىلىلىلـ، ومٜم٘مىلىلىلقل قمىلىلىلٜمٝمؿ ىم٤مديىلىلىل٤مٟمٞمقن،  ىلىلىل١مٓء يِمىلىلىل٤مريمقٟمٜم٤م ذم يمىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمٕم٘م٤مئىلىلىلدة، 

يٗم٤مرىمقٟمٜمىلىل٤م سم٤مقمت٘مىلىل٤مد ؿ سمٛمجىلىللء أٟمٌٞمىلىل٤مء ذم اعمًىلىلت٘مٌؾ وأن أطمىلىلد ؿ ضمىلىل٤مء ُمٜمىلىلذ ٟمحىلىلق ؾمىلىلتلم 

ىلىل ؾمىلىلٜم٦م شم٘مريٌىلىل٤ًم، ويمىلىل٤من يُ  تىلىلف إمم اًمٚمٖمىلىل٦م ك سمٛمىلىلػمزا همىلىلام أمحىلىلد اًم٘م٤مديىلىل٤مين، و ىلىلذا شمرنٛمَّ ًَ

٤مئٝمؿ ؾمىلىلحٌقا  ىلىلاًمٕمرسمٞمىلىل٦م ظمىلىل٤مدم أمحىلىلد، أي ٟمٌٞمٜمىلىل٤م حمٛمىلىلد قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام، ومٛمىلىلـ ُمٙمىلىلر ؿ ود

 ىلىلىلذه اإلوىلىلىل٤موم٦م ظمىلىلىل٤مدم أمحىلىلىلد، وم٘مىلىلىل٤مًمقا اؾمىلىلىلٛمف أمحىلىلىلد، و ىلىلىلذا يمىلىلىلام أذت آٟمٗمىلىلىل٤ًم ًمىلىلىلف سمحىلىلىل٨م 

 ـمقيؾ.

اًمِمىلىل٤م د: يمٞمىلىلػ  ىلىل١مٓء يٕمت٘مىلىلدون سمٛمجىلىللء أٟمٌٞمىلىل٤مء وأن أطمىلىلد ؿ ضمىلىل٤مء و ىلىلؿ ي١مُمٜمىلىلقن 
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قَل ﴿سم٤مٔيىلىلىل٦م اًمًىلىلىل٤مسم٘م٦م:  ـْ َرؾُمىلىلىل
٤مشَمَؿ اًمٜمٌَِّٞمِّىلىلىللمَ َوًَمٙمِىلىلىل ، وٓ يٜمٙمىلىلىلرون [40]األحااابا :﴾اهللَِّ َوظَمىلىلىل

 طمدي٨م قمكم.

ي٘مقًمقن: أٟمتؿ ٓ شمٗمٝمٛمقن اًم٘مىلرآن، أٟمىلتؿ ُمٕمنمىل اًمٕمىلرب اًمىلذيـ شمىلقارصمتؿ شمٗمًىلػم أيىل٦م 

اًم٤ًمسم٘م٦م ؾمٚمٗم٤ًم قمـ ظمٚمػ ُم٤م شمٗمٝمٛمقن أي٦م، اًمذي ومٝمٛمٝم٤م  ق اًمذي أوطمل إًمٞمف جمىلددًا 

 ُمػمزا همام أمحد اًم٘م٤مدي٤مين. قو 

ـْ َرؾُمقَل اهللَِّ َوظَم٤مشَمَؿ اًمٜمٌَِّٞمِّلمَ ﴿ي٦م إذًا: ومام ُمٕمٜمك أ
 ؟[40]األحبا :﴾َوًَمٙمِ

أي: وًمٙمـ رؾمقل اهلل وزيٜم٦م اًمٜمٌٞملم. ىم٤مًمقا: يمام أن اخل٤مشمؿ زيٜم٦م اإلصٌع، ومرؾمقل 

 اهلل زيٜم٦م إٟمٌٞم٤مء، ومٚمٞمس ُمٕمٜمك أي٦م يمام شمٔمٜمقن أٟمتؿ أٟمف آظمر إٟمٌٞم٤مء.

ويمثىلىلػم ضمىلىلدًا، أيْمىلىل٤ًم طمرومىلىلقا احلىلىلدي٨م  ومىلىل٢مذا ىمىلىلدم إًمىلىلٞمٝمؿ احلىلىلدي٨م اًمًىلىل٤مسمؼ وُمثٚمىلىلف يمثىلىلػم

أٟمىلىلىل٧م ُمٜمىلىلىلل سمٛمٜمزًمىلىلىل٦م  ىلىلىل٤مرون ُمىلىلىلـ ُمقؾمىلىلىلك همىلىلىلػم أٟمىلىلىلف ٓ ٟمٌىلىلىلل »يمىلىلىلام طمرومىلىلىلقا أيىلىلىل٦م، وىمىلىلىل٤مًمقا: 

 أي: ُمٕمل، أُم٤م أٟم٤م سمٕمدُم٤م أرشمٗمع إمم اًمرومٞمؼ إقمغم ومٞم٠ميت ٟمٌل سمٕمدي. شسمٕمدي

 أي: ُمٕمل.  شٓ ٟمٌل سمٕمدي»ومٛمٕمٜمك احلدي٨م: 

٦م واخلىلىلىلىلىلقارج و ٙمىلىلىلىلىلذا يتىلىلىلىلىل٠موًمقن اًمٜمّمىلىلىلىلىلقص قمىلىلىلىلىلغم ـمري٘مىلىلىلىلىل٦م ؾمىلىلىلىلىلٚمٗمٝمؿ ُمىلىلىلىلىلـ اعمٕمتزًمىلىلىلىلىل

 وٟمحق ؿ.

إذًا: سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ،  ٜم٤م سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد ٓ يٙمٗمل أن ٟم٘مقل إصان اًم٘مرآن واًمًٜم٦م 

 ىلىلىلؿ ُمرضمٕمٜمىلىلىل٤م وم٘مىلىلىلط؛ ٕن يمىلىلىلؾ اًمٗمىلىلىلرق اًمْمىلىلىل٤مًم٦م ي٘مقًمىلىلىلقن  ىلىلىلذه اًم٘مقًمىلىلىل٦م، ويىلىلىلديٜمقن هبىلىلىلذيـ 

إصىلىلٚملم، وًمٙمىلىلٜمٝمؿ إذا ىمٞمىلىلؾ هلىلىلؿ يمىلىلام ىمٚمىلىل٧م ًمٙمىلىلؿ آٟمٗمىلىل٤ًم،  ىلىلؾ أٟمىلىلتؿ شمتٌٕمىلىلقن اًمًىلىلٚمػ سمىلىلدءًا 

 اًمث٤مين إمم اًمث٤مًم٨م، ىم٤مًمقا: ٓ، ٟمحـ رضم٤مل و ؿ رضم٤مل. ُمـ اًمّمح٤مسم٦م إمم اًم٘مرن

ومدقمقشمٜم٤م جي٥م أن شمٗمٝمٛمقا ضمٞمدًا و ذا سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد ُمـ  ذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ؾمٜمح٧م 

ذم ظم٤مـمريت طمٞمٜمام ؾمٛمٕم٧م وجتٙمؿ سمتُملم ىمٌؾ شم٠مُمٞمٜمل أٟم٤م، وأٟمىل٤م إُمىل٤مُمٙمؿ، وإذا سمٙمىلؿ 
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ٌٌٝم٤م ىمٚمٌىلىلتؿ ست أٟمىلىل٤م ُم٘متىلىلدي٤ًم سمٙمىلىلؿ وأٟمىلىلتؿ إُمىلىل٤مُمل،  ىلىلذا ظمٚمىلىلػ و ىلىلذا خم٤مًمٗمىلىل٦م ًمٚمًىلىلٜم٦م، ؾمىلىل

اًمٖمٗمٚمىلىلىل٦م قمىلىلىلـ احلىلىلىلدي٨م، ًمٙمىلىلىلـ اًمًىلىلىل٥ٌم إيمىلىلىلؼم قمىلىلىلدم وضمىلىلىلقد ُمىلىلىلـ يٌٚمىلىلىلغ اًمًىلىلىلٜم٦م إمم قم٤مُمىلىلىل٦م 

 اعمًٚمٛملم طمتك شمِمٞمع سمٞمٜمٝمؿ اًمًٜم٦م وشمّمٌح يم٤مُٕمر اعمٕمت٤مد سملم اعمًٚمٛملم.

يمىلىلدت أن أهنىلىلل ؾمىلىل٤مٟمحتل أو ُماطمٔمتىلىلل  ىلىلذه، صمىلىلؿ ؾمىلىلٜمح ذم سمىلىل٤مزم أيْمىلىل٤ًم ُمثىلىل٤مل يمٞمىلىلػ 

اًمّمىلاة وٟمحىلق ذًمىلؽ يم٤مٟم٧م اًمًٜم٦م مٌمىل سمىللم قم٤مُمىل٦م اعمًىلٚمٛملم يٕمرومقهنىل٤م يمىلام يٕمرومىلقن 

ُمىلىلىلىلـ إطمٙمىلىلىلىل٤مم، ٓ خيتٚمىلىلىلىلػ إُمىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلـ اًم٘مىلىلىلىل٤مرئ، ٓ خيتٚمىلىلىلىلػ ذم ذًمىلىلىلىلؽ اعمىلىلىلىلرأة قمىلىلىلىلـ 

اًمرضمىلىلؾ، يمٚمٝمىلىلؿ ذم ومٝمٛمٝمىلىلؿ ًمفؾمىلىلام ؾمىلىلقاء، عمىلىل٤مذا؟ ٕن اًمٕمٚمىلىلؿ يمىلىل٤من يٜمتنمىلىل قمىلىلغم طمىلىلد 

ُمىلىل٤م ميىلىل جمٚمًىلىلف  ¢يمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل   شومٚمٞمٌٚمىلىلغ اًمِمىلىل٤م د اًمٖم٤مئىلىل٥م»ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

اًمّمحٞمح٦م أن رضماً ُمىلـ اًمّمىلح٤مسم٦م  قم٤مُم٦م أصح٤مسمف، يمٞمػ و ٜم٤مك ذم سمٕمض إطم٤مدي٨م

يمىلىلىلىل٠م   ريىلىلىلىلرة ي٘مىلىلىلىلقل ًمرضمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلـ يمٌىلىلىلىل٤مر اًمّمىلىلىلىلح٤مسم٦م يمٕمٛمىلىلىلىلر، أٟمىلىلىلىل٧م ؿمىلىلىلىلٖمٚمؽ اًمّمىلىلىلىلٗمؼ ذم 

إؾمىلىلقاق قمىلىلـ أن شمًىلىلٛمع طمىلىلدي٨م رؾمىلىلقل اهلل، ومىلىلام سم٤مًمٜمىلىل٤م ٟم٘مىلىلقل قمىلىلـ قم٤مُمىلىل٦م اًمّمىلىلح٤مسم٦م ُمىلىل٤م 

يم٤مٟمقا ميىلون جمٚمىلس اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة اًمًىلام،  ىلذا ذم اًمرضمىل٤مل ومْمىلاً قمىلـ 

ري اًمىلىلىلىلذيـ يمىلىلىلىلـ ي٘مٛمىلىلىلىلـ سمقفمٞمٗمىلىلىلىل٦م ظمدُمىلىلىلىل٦م أؾمىلىلىلىلٞم٤مد ـ اًمٜمًىلىلىلىل٤مء، ومْمىلىلىلىلاً قمىلىلىلىلـ اإلُمىلىلىلىل٤مء ااىلىلىلىلقا

وؾمىلىلىلىلىلٞمداهتـ، ُمىلىلىلىلىلع ذًمىلىلىلىلىلؽ يمىلىلىلىلىل٤من اًمٕمٚمىلىلىلىلىلؿ ذم اًمٕم٘مٞمىلىلىلىلىلدة ُمٜمتنمىلىلىلىلىلًا ذم قم٤مُمىلىلىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىلىلح٤مسم٦م ٟمًىلىلىلىلىل٤مء 

، ¢ورضمىلىلىل٤مًٓ، ُمىلىلىل٤م قمىلىلىلدا آظمىلىلىلتال ذم طمْمىلىلىلقر اًمٕمٚمىلىلىلؿ واًمىلىلىلذيمر سمىلىلىللم يىلىلىلدي رؾمىلىلىلقل اهلل 

 يم٤مٟمقا ذم اًمٕم٘مٞمدة ؾمقاء ومْماً قمـ ُم٤م دون ذًمؽ.

ظمٓمىلىلر ذم سمىلىل٤مزم طمىلىلدي٨م اا٤مريىلىل٦م، يمٜمىلىل٧م أردت آٟمٗمىلىل٤ًم أن أهنىلىلل اًمٙمٚمٛمىلىل٦م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م، صمىلىلؿ 

ومتحٛمًىلىل٧م ًمروايىلىل٦م  ىلىلذا احلىلىلدي٨م ًمًىلىلٌٌلم اصمٜمىلىللم، أوًٓ: أن ًمىلىلف قماىمىلىل٦م سمىلىلام يمٜمىلىل٧م أٟمىلىل٤م ذم 

صدده، أٟمتؿ أن ؾمٛمٕمتؿ احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ، ومٕمٚمٞمٙمؿ أوًٓ أن شمٓمٌ٘مىلقه، وأن ٓ شمّمىلٚمقا 

ذم ُمًىلىلىلجد شمًىلىلىلٛمٕمقن اإلُمىلىلىل٤مم يىلىلىل١مُمـ ومتًىلىلىلٌ٘مقٟمف، ٓ، وإٟمىلىلىلام شمٜمتٔمىلىلىلرون طمٞمىلىلىلٜمام يٌىلىلىلدأ  ىلىلىلق 

 ن أٟمتؿ سم٤مًمت٠مُملم.وؤسم٤مًمت٠مُملم شمٌد
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ٓ أريىلىلد ُمىلىلٜمٙمؿ  ىلىلذا وم٘مىلىلط، سمىلىلؾ وأن شمٌٚمٖمىلىلقا ذًمىلىلؽ، ًمٞمٌٚمىلىلغ اًمِمىلىل٤م د اًمٖم٤مئىلىل٥م يمىلىلام ىمىلىل٤مل 

ٓ   شسمٚمٖمقا قمٜمل وًمق آيىل٦م»واًمٌمء سم٤مًمٌمء يذيمر،   شسمٚمٖمقا قمٜمل وًمق آي٦م»قمٚمٞمف اًمًام: 

يٕمٜمىلىلل آيىلىل٦م ُمىلىلـ اًم٘مىلىلرآن؛ ٕن ُمٕمٜمىلىلك أيىلىل٦م ذم اًمٚمٖمىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىل٦م  ىلىلل ااٛمٚمىلىل٦م اًمٙم٤مُمٚمىلىل٦م، وعمىلىل٤م 

يٛمىلىل٦م  ىلىلل نىلىلؾ يم٤مُمٚمىلىل٦م اصىلىلٓمٚمح قمىلىلغم  ىلىلذا اإلـمىلىلاق أيىلىل٦م، أيىلىل٦م يم٤مٟمىلىل٧م أيىلىل٤مت اًمٙمر

  شقا قمٜمىلل وًمىلق آيىل٦مٖمىلسمٚم»طمٞمٜمام شمٓمٚمؼ إٟمام يراد هب٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م، أُم٤م  ٜم٤م ذم احلدي٨م: 

 .¢أي: وًمق نٚم٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ طمدي٨م رؾمقل اهلل 

وىمد ؾمٛمٕمتؿ آٟمٗم٤ًم وُمٝمام يم٤من أطمديمؿ وىلٕمٞمػ احلٗمىلظ ٟمًىلٞم٤ًم ُمىلثكم، ومًىلقل مٗمىلظ 

إذا أُمىلـ اإلُمىل٤مم »دي٨م اًمذي شمٚمقشمف قمغم ُم٤ًمُمٕمٙمؿ أيمثر ُمىلـ ُمىلرة: إن ؿم٤مء اهلل  ذا احل

 .شوم٠مُمٜمقا؛ وم٢مٟمف ُمـ واومؼ شم٠مُمٞمٜمف شم٠مُملم اعمائٙم٦م همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

إذًا: سمٚمٖمقا اًمٜم٤مس  ذا احلدي٨م طمتىلك يّمىلٌح اًمٜمىل٤مس يمىلام أصىلٌح٧م شمٚمىلؽ اا٤مريىل٦م، 

رك ضم٤مريىلىلىل٦م شمرقمىلىلىلك اًمٖمىلىلىلٜمؿ، يمٞمىلىلىلػ قمرومىلىلىل٧م اًمٕم٘مٞمىلىلىلدة اًمّمىلىلىلحٞمح٦م اعمتٕمٚم٘مىلىلىل٦م سمىلىلىلذات اهلل شمٌىلىلىل٤م

وشمٕمىلىلىل٤ممم، واًمتىلىلىلل جيٝمٚمٝمىلىلىل٤م طمتىلىلىلك اًمٞمىلىلىلقم يمٌىلىلىل٤مر اعمِمىلىلىل٤مئخ واًمىلىلىلديم٤مشمرة، أُمىلىلىل٤م اا٤مريىلىلىل٦م راقمٞمىلىلىل٦م 

 اًمٖمٜمؿ وم٘مد قمروم٧م اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م، ُم٤م  ق اًم٥ًٌم؟

اًمًىلىل٥ٌم أن  ىلىل١مٓء إصىلىلح٤مب اًمٙمىلىلرام اًمىلىلذيـ يمىلىل٤مٟمقا ميىلىلون طمٚم٘مىلىل٤مت اًمىلىلذيمر سمىلىللم 

ٝمؿ، إمم يدي اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام، يم٤مٟمقا إذا اٟمٍمىلومقا إمم سمٞمىلقهتؿ، إمم أ ىل٤مًمٞم

،  ٙمىلىلذا  ىلىلذه ¢ذرارهيىلىلؿ، إمم ظمىلىلدُمٝمؿ، ٟم٘مٚمىلىلقا اًمىلىلذيمر اًمىلىلذي ؾمىلىلٛمٕمقه ُمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل 

اا٤مري٦م شمٚم٘م٧م اًمٕم٘مٞمىلدة اًمّمىلحٞمح٦م ًمىلٞمس ُمٌىل٤مذة ُمىلـ رؾمىلقل اهلل؛ ٕهنىل٤م ظم٤مدُمىل٦م شمرقمىلك 

اًمٖمىلىلٜمؿ، وإٟمىلىلام ؾمىلىلٞمد ٤م يٚم٘مٜمٝمىلىل٤م وىمىلىلد يٙمىلىلقن ؾمىلىلٞمد ٤م أيْمىلىل٤ًم مل ميىلىل ُمٌىلىل٤مذة ذم جمٚمىلىلس 

 ه ُمـ صح٤مسمف.. إمم آظمره.اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، ًمٙمـ ٟم٘مؾ إًمٞمف ُمـ ضم٤مر

ُم٤م  ق طمدي٨م اا٤مري٦م؟ وُمىل٤م ُمقىمىلػ يمثىلػم ُمىلـ اعمِمىل٤مئخ اعمًىلٚمٛملم اًمٞمىلقم ُمىلـ  ىلذه 

 اًمٕم٘مٞمدة؟
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اؾمىلىلٛمٕمقا احلىلىلدي٨م وـمٌ٘مىلىلقه قمىلىلغم واىمٕمٙمىلىلؿ اًمٞمىلىلقم، ومًىلىلتجدون  ىلىلذا اًمقاىمىلىلع خم٤مًمٗمىلىل٤ًم 

 ًمٕم٘مٞمدة اا٤مري٦م،  ذه اًمٕم٘مٞمدة اعمٓم٤مسم٘م٦م ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.

ي رواه اإلُمىل٤مم ُمًىلٚمؿ ذم صىلحٞمحف أرضمق أن أهنل  ىلذا اًمٙمىلام هبىلذا احلىلدي٨م اًمىلذ

ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م ؾمىلىلٞمد اا٤مريىلىل٦م واؾمىلىلٛمف ُمٕم٤مويىلىل٦م سمىلىلـ احلٙمىلىلؿ اًمًىلىلٚمٛمل، ىمىلىل٤مل: صىلىلٚمٞم٧م ظمٚمىلىلػ 

يقُمىلىل٤ًم، ومٕمٓمىلىلس رضمىلىلؾ سمجىلىل٤مٟمٌل وم٘مٚمىلىل٧م ًمىلىلف: يرمحىلىلؽ اهلل، ومٜمٔمىلىلروا إزم  ٙمىلىلذا  ¢اًمٜمٌىلىلل 

يًىلىلىلٙمتقٟمف، ًمٙمٜمىلىلىلل ىمىلىلىل٤مل ُمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٙم٧م، وإٟمىلىلىلام ىمٚمىلىلىل٧م، و ىلىلىلق يّمىلىلىلكم وي٘مىلىلىلقل عمىلىلىلـ قمٓمىلىلىلس: 

د سم٤مإلؾمام، ومٚمىلام ىمىل٤مل عمىلـ قمٓمىلس سمج٤مٟمٌىلف يرمحؽ اهلل،  ذا يدل أٟمف يم٤من طمدي٨م قمٝم

يرمحىلىلؽ اهلل، ٟمٔمىلىلىلروا إًمٞمىلىلىلف  ٙمىلىلىلذا سمىلىلىل٠مـمرال أقمٞمىلىلىلٜمٝمؿ ُمًىلىلىلٙمتلم ًمىلىلىلف، ًمٙمٜمىلىلىلف ُمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٙم٧م سمىلىلىلؾ 

ازداد شمْمجرًا وص٤مح سم٠مقمغم صقشمف و ق يّمىلكم: ىمىل٤مل واصمٙمىلؾ أُمٞمىل٤مه! ُمىل٤مًمٙمؿ شمٜمٔمىلرون 

إزم؟  ىلىلق ُمىلىل٤م ئمىلىلـ أٟمىلىلف أؾمىلىل٤مء قمٛمىلىلاً ذم اًمّمىلىلاة. ُمىلىل٤مًمٙمؿ شمٜمٔمىلىلرون إزم؟ وم٠مظمىلىلذوا .سمىلىل٤ًم 

 اًمّماة أىمٌؾ إزم.. ¢يًٙمتقٟمف، ىم٤مل: ومٚمام ىم٣م رؾمقل اهلل  قمغم أومخ٤مذ ؿ

شمّمقروا أن ُمثؾ  ذه اًم٘مّم٦م شم٘مع ُمـ سمٕمض اعمّمٚملم صمؿ ي٘مٌؾ اإلُمىل٤مم إًمٞمىلف، ُمىل٤مذا 

يتّمىلىلىلقر أٟمىلىلىلف ؾمىلىلىلٞمٗمٕمؾ سمىلىلىلف، ٓ سمىلىلىلد أن يٜمٝمىلىلىلره قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ إن مل يٌىلىلىل٤مدره سم٤مًميىلىلىلب،  ٙمىلىلىلذا 

قمىلىلؼم قمىلىلـ شمّمىلىلقر ُمٕم٤مويىلىل٦م سمىلىلـ احلٙمىلىلؿ اًمًىلىلٚمٛمل، ًمٙمىلىلـ واحلٛمىلىلد هلل ظمىلىل٤مب شمّمىلىلقره؛ ٕٟمىلىلف 

ذًمىلىلىلىلؽ سم٘مقًمىلىلىلىلف سمٚمًىلىلىلىل٤من قمىلىلىلىلر  ُمٌىلىلىلىللم: ومىلىلىلىلقاهلل! ُمىلىلىلىل٤م ىمٝمىلىلىلىلرين وٓ يمٝمىلىلىلىلرين وٓ .سمٜمىلىلىلىلل وٓ 

 ؿمتٛمٜمل.

يمىلىل٠من ي٘مىلىلقل ًمىلىلف ُمىلىلثاً: طمٞمىلىلقان، ُمىلىل٤م شمٗمٝمىلىلؿ.. ضم٤م ىلىلؾ ُمىلىلـ  ىلىلذه اًمٙمٚمىلىلامت اًمتىلىلل ٟمًىلىلٛمٕمٝم٤م 

 ُمـ سمٕمض اعمِم٤مئخ أو أئٛم٦م اعم٤ًمضمد ومٞمام إذا أظمٓم٠م ُمٕمٝمؿ أطمد اعمّمٚملم.

ًمّمىلىلاة ٓ يّمىلىلٚمح ومٞمٝمىلىل٤م رء ُمىلىلـ إن  ىلىلذه ا»وإٟمىلىلام ىمىلىل٤مل زم قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: 

 .شيمام اًمٜم٤مس

 خم٤مـم٦ٌم ذم اًمّماة.
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 .شإٟمام  ل شمًٌٞمح وامٛمٞمد وشمٙمٌػم وىمراءة ىمرآن»

ىلىل ذَ عمىلىل٤م وضمىلىلد ُمٕم٤مويىلىل٦م سمىلىلـ احلٙمىلىلؿ اًمًىلىلٚمٛمل وأُ  ريمؿ  ىلىلذا همىلىلػم ُمٕم٤مويىلىل٦م سمىلىلـ أ  ؾمىلىلٗمٞم٤من يمِّ

 ¢إُمىلىلقي، عمىلىل٤م وضمىلىلد  ىلىلذا اًمٚمٓمىلىلػ ويمىلىلؾ رء ُمىلىلـ ُمٕمدٟمىلىلف اًمٓمٌٞمٕمىلىلل ُمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل 

ام يِمٕمر أٟمىلف سمح٤مضمىل٦م ًمٞمًىل٠مًمف، وم٘مىل٤مل: يىل٤م رؾمىلقل اهلل! إن ُمٜمىل٤م قم ¢ف شمٗمتح ىمٚمٌف ًمٞم٠ًمل ٟمٌٞم

و ىلىلىلىلىلذا ُمىلىلىلىلىلـ ضم٤م ٚمٞمىلىلىلىلىل٦م اًم٘مىلىلىلىلىلرن  -أي: يتِمىلىلىلىلىل٤مءُمقن سمىلىلىلىلىلٌٕمض إؿمىلىلىلىلىلٞم٤مء–أىمقاُمىلىلىلىلىل٤ًم يتٓمىلىلىلىلىلػمون 

اًمٕمنمىلىلىليـ، ًمىلىلىلٞمس ذم اًمٙمٗمىلىلىل٤مر واعمنمىلىلىليملم وإٟمىلىلىلام ذم اعمًىلىلىلٚمٛملم أيْمىلىلىل٤ًم، يتٓمىلىلىلػمون ُمىلىلىلـ 

 أؿمٞم٤مء يمثػمة ويمثػمة ضمدًا، وأفمـ أٟمٙمؿ شمٕمٚمٛمقن سمٕمض إُمثٚم٦م.

   .شوما يّمدٟمٙمؿ»قام يتٓمػمون، ىم٤مل: إن ُمٜم٤م أىم

أي: إذا شمٓمىلػمهتؿ  شٓ يّمىلدٟمٙمؿ»اٟمٔمروا مل ي٘مؾ هلؿ: ٓ شمتٓمػموا، وإٟمام ىم٤مل هلؿ: 

وم٤مُمْمقا ومٞمام يمٜمتؿ أٟمتؿ ُم٤موقن ومٞمف وٓ شمرشمدوا قمىلغم أقم٘مىل٤مسمٙمؿ ًمًىل٥ٌم ـمىلػمة قمروىل٧م 

 قمٚمٞمٙمؿ.

يمٚمٛم٦م اًمتٓمػم اؿمت٘م٧م ُمـ اًمٓمػم، يمىل٤من ااىل٤م كم إذا قمىلزم قمىلغم اًمًىلٗمر وظمىلرج ومىل٠مول 

يىلىلراه يٓمىلىلػم، ـمىلىلػم طمٞمىلىلقان خيىلىل٤مل ُمىلىلـ اإلٟمًىلىل٤من، وم٢مُمىلىل٤م أن يٓمىلىلػم يٛمٞمٜمىلىل٤ًم أو يًىلىل٤مرًا، ومىلىل٢من  ـمىلىلػم

ـمىلىل٤مر  ىلىلذا احلٞمىلىلقان يٛمٞمٜمىلىل٤ًم  ىلىلذا اإلٟمًىلىل٤من اًمىلىلذي  ىلىلق أطمىلىلقم ُمٜمىلىلل يتٗم٤مئىلىلؾ، ومىلىل٢من ـمىلىل٤مر يًىلىل٤مرًا 

 يتِم٤مءم، ويرشمد إمم داره وٓ ي٤ًمومر.

طمٞمىلقان  ىلذا يمٞمىلػ يٕمىلرل اخلىلػم   شىم٤مل وما يّمدٟمٙمؿ»ىم٤مل إن ُمٜم٤م أىمقاُم٤ًم يتٓمػمون، 

 نم، اُمض ومٞمام ظمرضم٧م إًمٞمف.اًماعمًت٘مٌؾ أم  ذم

 .شوما شم٠مشمق ؿ»ىم٤مل إن ُمٜم٤م أىمقاُم٤ًم ي٠مشمقن اًمٙمٝم٤من، ىم٤مل: 

ىمىلىلىلىلد يمىلىلىلىل٤من ٟمٌىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلـ »ىمىلىلىلىل٤مل: إن ُمٜمىلىلىلىل٤م أىمقاُمىلىلىلىل٤ًم خيٓمىلىلىلىلقن، أي: اًميىلىلىلىلب سم٤مًمرُمىلىلىلىلؾ، ىمىلىلىلىل٤مل: 

 .شف ومذاكٓمَّ ف ظَم ٓمر إٟمٌٞم٤مء، ومٛمـ واومؼ ظَم 
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ضمقاسمىل٤ًم قمىلـ   ذا يمام ي٘مىلقل اًمٕمٚمىلامء شمٕمٚمٞمىلؼ سم٤معمحىل٤مل، ي٘مىلقل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام

ىمىلىلد يمىلىل٤من ٟمٌىلىلل ُمىلىلـ إٟمٌٞمىلىل٤مء ىمىلىلٌكم ُمٕمجىلىلزة ًمىلىلف خيىلىلط سم٤مًمرُمىلىلؾ، ومٞمٓمٚمىلىلع قمىلىلغم  اًمًىلىل١مال:ذاك 

ظمٓمىلىلف ُمىلىلـ  ىلىل١مٓء اًمٙمٝمىلىل٤من واعمٜمجٛمىلىللم  اعمٖمٞمٌىلىل٤مت سمقاؾمىلىلٓم٦م اًمرُمىلىلؾ، ومٛمىلىلـ واومىلىلؼسمٕمىلىلض 

ظمىلط ذًمىلؽ اًمٜمٌىلىلل اًمٙمىلريؿ ومىلذاك أي اعمّمىلىلٞم٥م، و ٞمٝمىل٤مت أن يقاومىلؼ ظمىلىلط اًمىلدضم٤مل ظمىلىلط 

 اًمٜمٌل اًمّم٤مدق إُملم.

طمىلىلد، يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! قمٜمىلىلدي ضم٤مريىلىل٦م شمرقمىلىلك همىلىلٜماًم زم ذم أ أن يىلىل٠ميت اًمِمىلىل٤م د، ىمىلىل٤مل:

اًمىلىلذئ٥م يقُمىلىل٤ًم قمىلىلغم همٜمٛمىلىلل، وأٟمىلىل٤م سمنمىلىل أهمْمىلىل٥م يمىلىلام  ٤مقمٜمىلىلد ضمٌىلىلؾ أطمىلىلد ذم اعمديٜمىلىل٦م، ومًىلىلٓم

يٖمْم٥م اًمٌنم ومّمٙمٙمتٝم٤م صىلٙم٦م، وقمىلكم قمتىلؼ رىمٌىل٦م، وم٘مىل٤مل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ًمىلف: ائىل٧م هبىل٤م، 

ًىلامء. أيـ اهلل؟ ىم٤مًم٧م: ذم اًم»و ٜم٤م اًمِم٤م د:  ¢ومٚمام ضم٤مءت إًمٞمف ىم٤مل هل٤م رؾمقل اهلل 

ىم٤مل هل٤م: ُمـ أٟم٤م؟ ىم٤مًم٧م: أٟم٧م رؾمقل اهلل، وم٤مًمتٗم٧م إمم ؾمٞمد ٤م وىمىل٤مل ًمىلف: اقمت٘مٝمىل٤م وم٢مهنىل٤م 

 .شُم١مُمٜم٦م

ٖمىلىلىلٜمؿ ًمًىلىلىلٞمد ٤م وُمىلىلىلـ همٗمٚمتٝمىلىلىل٤م هلىلىلىلذه اا٤مريىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل يم٤مٟمىلىلىل٧م شمرقمىلىلىلك اًم ¢ؿمىلىلىلٝمد اًمٜمٌىلىلىلل 

اًمىلىلذئ٥م قمىلىلغم همٜمٛمٝمىلىل٤م إُمىلىلر اًمىلىلذي أهمْمىلىل٥م ؾمىلىلٞمد ٤م ومّمىلىلٙمٝم٤م، وصىلىلٗمٕمٝم٤م  ٤مووىلىلٕمٗمٝم٤م ؾمىلىلٓم

ٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام هبىلىلذيـ اًمًىلىل١ماًملم: أيىلىلـ شمٚمىلىلؽ اًمّمىلىلٗمٕم٦م قمىلىلغم ظمىلىلذ ٤م، وم٤مُمتحٜمٝمىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل قم

 اهلل؟ ىم٤مًم٧م: ذم اًمًامء. ىم٤مل: ُمـ أٟم٤م؟ ىم٤مًم٧م: أٟم٧م رؾمقل اهلل. ىم٤مل ًمًٞمد ٤م: اقمت٘مٝم٤م.

 ٝم٤م وم٘مد وومٞم٧م سمٜمذرك؛ وم٢مهن٤م ُم١مُمٜم٦م.تأي: إذا أقمت٘م

أن اؾمىلىلىلىلىلىل٠مًمقا اًمٜمىلىلىلىلىلىل٤مس ًمىلىلىلىلىلىلٞمس قم٤مُمىلىلىلىلىلىل٦م اًمٜمىلىلىلىلىلىل٤مس، ومىلىلىلىلىلىل٢مٟمٙمؿ شمًىلىلىلىلىلىلٛمٕمقن قم٤مُمىلىلىلىلىلىل٦م اًمٜمىلىلىلىلىلىل٤مس ذم 

 هلل ُمقضمقد ذم يمؾ ُمٙم٤من.جم٤مًمًٝمؿ ي٘مقًمقن: اهلل ُمقضمقد ذم يمؾ اًمقضمقد، ا

 إذًا: اا٤مري٦م اًمتل يم٤مٟم٧م شمرقمك اًمٖمٜمؿ  ل أوم٘مف ُمٜمٝمؿ.

ًمٞمىلىلىل٧م إُمىلىلىلر وىمىلىلىلػ أوم٘مىلىلىلف ُمىلىلىلـ  ىلىلىل١مٓء اًمٕم٤مُمىلىلىل٦م اًمىلىلىلذيـ يتٙمٚمٛمىلىلىلقن هبىلىلىلذه اا٤م ٚمٞمىلىلىل٦م ذم 

جم٤مًمًىلىلٝمؿ، ًمىلىلق أٟمىلىل٧م ؾمىلىل٠مًم٧م اًمىلىلديم٤مشمرة إٓ ُمىلىلـ ؿمىلىل٤مء اهلل وىمٚمٞمىلىلؾ ُمىلىل٤م  ىلىلؿ، أيىلىلـ اهلل؟ ىمىلىل٤مل 



 بصول البدع ------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

778 

. أو ي٘مقل ًمىلؽ: اهلل ُمقضمىلقد ذم ًمؽ: ٓ جيقز ي٤م أظمل  ذا اًم١ًمال. اهلل ذم يمؾ ُمٙم٤من

 يمؾ اًمقضمقد، أو ي٘مقل: ًمٞمس هلل ُمٙم٤من.

 ذه يمٚمف ظمال اًم٘مرآن واًمًىلٜم٦م، واا٤مريىل٦م اًمتىلل ٟمٓم٘مىل٧م طم٘مىل٤ًم إٟمىلام ٟمٓم٘مىل٧م سمتيىل٦م ُمىلـ 

٢مَِذا ﴿آيىلىل٤مت اهلل اًمٙمثىلىلػمة سمٛمٕمٜم٤م ىلىل٤م:  ُؿ إَْرَض وَمىلىل َػ سمُِٙمىلىل ىلىل ًِ  َأْن خَيْ
ِ
اَمء ىلىل ًَّ ـْ ذِم اًم َأَأُِمٜمىلىلُتْؿ َُمىلىل

ُىلىلىلقُر* َأْم َأُِمٜمىلىلىلتُ  َل َم
تَْٕمَٚمُٛمقَن يَمٞمْىلىلىلَػ ِ ىلىلىل ىلىلىل ًَ ٤ًٌم وَم

ٞمُْٙمْؿ طَم٤مِصىلىلىل َؾ قَمَٚمىلىلىل
 َأْن ُيْرؾِمىلىلىل
ِ
اَمء ىلىلىل ًَّ ـْ ذِم اًم ْؿ َُمىلىلىل

 .[43-46]الملك:﴾َٟمِذيرِ 

إذًا: اا٤مريىلىلىلىل٦م قمرومىلىلىلىل٧م اًمٕم٘مٞمىلىلىلىلدة اًمّمىلىلىلىلحٞمح٦م ومىلىلىلىلام سم٤مًمٜمىلىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلىلـ اًمٞمىلىلىلىلقم ُمىلىلىلىل٤م ٟمٕمىلىلىلىلرل  ىلىلىلىلذه 

اًمٕم٘مٞمىلىلىلىلدة اًمّمىلىلىلىلحٞمح٦م، إُمىلىلىلىلر يٕمىلىلىلىلقد إمم ؿمىلىلىلىلٞمئلم اصمٜمىلىلىلىللم، اًمٌمىلىلىلىلء إول ااٝمىلىلىلىلؾ سم٤مًمًىلىلىلىلٜم٦م 

اًمثىلىل٤مين أن ااام ىلىلػم همٗمٚمىلىل٧م قمىلىلـ إصىلىلؾ اًمث٤مًمىلىل٨م و ىلىلق قمىلىلغم ُمىلىل٤م اًمّمىلىلحٞمح٦م، واًمٌمىلىلء 

يم٤من قمٚمٞمىلف اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح، وقمىلغم ُمىل٤م يمىل٤من اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح ذم ااىلقاب قمىلـ ؾمىل١مال 

أيىلىلىلىلـ اهلل، اا٤مريىلىلىلىل٦م أضم٤مسمىلىلىلىل٧م وأىمر ىلىلىلىل٤م اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام وقمىلىلىلىلغم  ىلىلىلىلذا يمىلىلىلىل٤من ؾمىلىلىلىلٚمٗمٜم٤م 

سمىلىلـ  اًمّمىلىل٤مًمح يمىلىلام ىمىلىل٤مل اإلُمىلىل٤مم قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ اعمٌىلىل٤مرك ُمىلىلـ يمٌىلىل٤مر ؿمىلىلٞمقخ إُمىلىل٤مم اًمًىلىلٜم٦م أمحىلىلد

طمٜمٌىلؾ ريض اهلل شمٕمىل٤ممم قمٜمىلف وقمىلـ ُمىلـ ضم٤م ىلىلد ذم ؾمىلٌٞمؾ اهلل قمىلـ اًمٕم٘مٞمىلدة واًمًىلٜم٦م، ىمىلىل٤مل 

 قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك رمحف اهلل: اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومقق قمرؿمف سمذاشمف..

 ًمٞمس ذم يمؾ ُمٙم٤من يمام ي٘مقل ااٝمٚم٦م.

 اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومقق قمرؿمف سمذاشمف، سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف..

ًمٚمٙمىلقن، وُمىل٤م اهلل ذم اًمتٛمثىل٤مل إٓ يمثٚمجىل٦م هبىل٤م ًمٞمس يمام ي٘مقل اًمّمقومٞم٦م: اهلل خمىل٤مًمط 

 اعم٤مء،  ذه قم٘مٞمدة اًمّمقومٞم٦م اًم٘م٤مئٚمقن سمقطمدة اًمقضمقد.

 اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومقق قمرؿمف سمذاشمف سم٤مئـ ُمـ ظمٚمٗمف و ق ُمٕمٝمؿ سمٕمٚمٛمف.

ْرِش ﴿ومٕمٚمٛمىلىلىلف ذم يمىلىلىلؾ ُمٙمىلىلىل٤من، أُمىلىلىل٤م اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ ومٙمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل:  غَم اًْمَٕمىلىلىل ـُ قَمىلىلىل مْحَ اًمىلىلىلرَّ
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تََقى وهبىلىلذا اًم٘مىلىلدر يمٗم٤ميىلىل٦م، وم٘مىلىلد اؾمىلىلتٓمردت يمثىلىلػمًا ًمٙمىلىلـ ، وأيىلىل٤مت يمثىلىلػمة، [5]طاا :﴾اؾْمىلىل

أرضمىلىلق أن أيمىلىلقن ىمىلىلد أووىلىلح٧م قمىلىلـ دقمقشمٜمىلىل٤م وقمىلىلـ اًمٗمىلىلرق سمىلىللم دقمقشمٜمىلىل٤م ودقمىلىلقة أظمىلىلريـ 

اًمذيـ يِم٤مريمقٟمٜم٤م، أُمىل٤م اًمىلذيـ ٓ يِمىل٤مريمقٟمٜم٤م ومىلا ٟمتحىلدث قمىلٜمٝمؿ، اًمىلذيـ يِمىل٤مريمقٟمٜم٤م ذم 

اًمدقمقة إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، ومٜمحـ ٟمختٚمػ قمٜمٝمؿ و ؿ خيتٚمٗمىلقن قمٜمىل٤م أٟمٜمىل٤م ٓ ٟمىلرى 

ن ٟمٗمٝمؿ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إٓ قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وسمذًمؽ ٟمٜمجىلق ُمىلـ أن أ

 ٟمٜمحرل يٛمٞمٜم٤ًم وي٤ًمرًا يمام يٜمحرل يمثػم ممـ أيْم٤ًم يٜمتٛمقن إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م..

امىلىلىلدصمتؿ ضمىلىلىلزايمؿ اهلل ظمىلىلىلػم قمىلىلىلـ اعمٕمىلىلىل٤مديـ ًمٚمًىلىلىلٜم٦م، و ىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م ؾمىلىلىل٠م.ب ًمٙمىلىلىلؿ سمٕمىلىلىلض 

 إُمثٚم٦م وأؾم٠مًمٙمؿ إؾمئٚم٦م إن ؿم٤مء اهلل رب اًمٕم٤معملم.

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞمخ:

ي٘مىلىلىلقل اعمىلىلىلدقمق زا ىلىلىلد اًمٙمىلىلىلقصمري وأٟمىلىلىل٤م أًم٘مٌىلىلىلف دائىلىلىلاًم سم٤مًم٤ٌمئىلىلىلد، شمٕمٚمٞم٘مىلىلىل٤ًم قمىلىلىلغم  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

ظمٚمىلؼ اهلل »احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح اًمىلذي رواه ُمًىلٚمؿ رمحىلف اهلل ورواه اًمٌٞمٝم٘مىلل وهمىلػم ؿ: 

. ىم٤مل: واشمٗمؼ اًمٜم٤مس قمغم أن اًم٧ًٌم مل ي٘مع ومٞمف ظمٚمؼ، وأن اسمتىلداء شاًمؽمسم٦م يقم اًم٧ًٌم

احلىلىل٤مومظ قمٌىلىلد اًم٘مىلىل٤مدر اًم٘مىلىلرر ذم ااىلىل٤مُمع ُمىلىلـ ـمٌ٘م٤مشمىلىلف  اخلٚمىلىلؼ يىلىلقم إطمىلىلد يمىلىلام ذيمىلىلره

 ُم١ماظمذًا عمًٚمؿ ذم َّترجيف.. إمم آظمره.

 ﴿صمىلىلؿ ٟم٘مىلىلؾ اإلُمىلىل٤مم اًمٌٞمٝم٘مىلىلل ي٘مىلىلقل ذم آيىلىل٦م: 
ِ
اَمء ىلىل ًَّ ـْ ذِم اًم ، قمىلىلـ [46]الملااك:﴾َأَأُِمٜمىلىلُتْؿ َُمىلىل

 إؾمت٤مذ أسمق سمٙمر سمـ ومقرك،... إن يم٤من صحٞمح  ذا..

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ﴿هلل قمىلز وضمىلىلؾ: ىمىل٤مل: وًمٙمىلـ يريىلىلد ُمٕمٜمىلك ىمىلقل ا ُمداظمٚمىل٦م:
ِ
اَمء ىلىل ًَّ ـْ ذِم اًم  ﴾َأَأُِمٜمىلُتْؿ ُمىَل

قمغم  ذه اًمٙمٚمٛم٦م، وىم٤مل: و ذا إظمىلراج ًمميىل٦م  7أي: ُمـ ومقىمٝم٤م، وووع أيْم٤ًم قماُم٦م 

قمىلىلىلغم فم٤م ر ىلىلىل٤م ُمىلىلىلىلـ همىلىلىلػم داع، ومٚمىلىلىلىلٞمٙمـ ُمىلىلىلـ ذم اًمًىلىلىلىلامء  ىلىلىلق ظم٤مؾمىلىلىلىلػ ؾمىلىلىلدوم سمىلىلىلىل٠مُمر اهلل 

 ؾمٌح٤مٟمف.



 بصول البدع ------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

770 

 يٕمٜمل اعمائٙم٦م. اًمِمٞمخ:

ه ذم قمٚمؿ أصىلقل اًمىلديـ يمثىلػمًا ٟمٕمؿ، وأسمق سمٙمر سمـ ومقرك قمغم ضماًم٦م ىمدر ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م يٓمٞمش ؾمٝمٛمف ذم  ذا اًمت٠مويؾ،  ذا واطمد.

صم٤مٟمٞم٤ًم: اًمذي مل يٌد إمم أن و ق اًمْم٤مل اعمقضمقد طم٤مًمٞم٤ًم ذم ُمٍم حمٛمد اًمٖمزازم 

ي٘مقل: يمثػمًا ُمـ اعمحدصملم ٓ يٕمرومقن اًمٗم٘مف، وييب قمغم  ١مٓء اًمذيـ ٓ يٕمرومقن 

ٌىلىل٤مين ُمىلىلثاً اًمىلىلذي يّمىلىلحح طمىلىلدي٨م: اًمٗم٘مىلىلف سمٗمْمىلىلٞمٚمتٙمؿ، ي٘مىلىلقل: حمٛمىلىلد ٟمىلىل٤مس اًمىلىلديـ إًم

 .شًمقٓ طمقاء مل َّتـ أٟمثك زوضمٝم٤م اًمد ر، وًمقٓ سمٜمل إهائٞمؾ مل خيٜم٨م اًمٚمحؿ»

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

يزقمؿ ؾمد اهلل وم٤مه سم٠مٟمؽ ًمٞمس قمٜمدك وم٘مف؛ ٕٟمؽ صحح٧م  ذا احلدي٨م،  ُمداظمٚم٦م:

، ىم٤مل ًمقضمدت قمٚم٦م شٓ ي٘متؾ ُمًٚمؿ سمٙم٤مومر»وي٘مقل: ًمق وضمدت قمٚم٦م ذم طمدي٨م ُمثاً: 

 ىلىلذا احلىلىلدي٨م، ُمىلىل٤مذا أومٕمىلىلؾ، ؾمىلىل٠مًمقه اًمىلىلذيـ يٜم٤مفمروٟمىلىلف، ُمىلىل٤م  ىلىلل  ىلىلذه اًمٕمٚمىلىل٦م؟  ىم٤مدطمىلىل٦م ذم

ىمىلىل٤مل: ًمىلىلق ىمتىلىلؾ قمىلىلر  ُمًىلىلٚمؿ ُمٝمٜمدؾمىلىل٤ًم أُمريٙمٞمىلىل٤ًم أو هيقديىلىل٤ًم ومىلىلامذا أومٕمىلىلؾ؟  ىلىلؾ أـمٌىلىلؼ  ىلىلذا 

 احلدي٨م، يٕمتؼم  ذه قمٚم٦م.

 ٓ يٓمٌؼ؛ ٕٟمف أُمريٙمل. اًمِمٞمخ:

أيمتىلىلىلقسمر  78يىلىلىلقم  737أضمىلىلىلرى ًم٘مىلىلىل٤مء ذم جمٚمىلىلىل٦م اًمنمىلىلىلق إوؾمىلىلىلط اًمٕمىلىلىلدد  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

م ي٘مىلقل: أومٝمىلىلؿ ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ أٟمىلىلؽ امىلىل٥م اًمٜمٙمتىلىل٦م وشمْمىلىلحؽ ُمٜمٝمىلىل٤م، ىمىلىل٤مل: ٟمٕمىلىلؿ أطمىلىل٥م 7383

اًمٜمٙمتىلىلىل٦م وأوىلىلىلحؽ هلىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ يمىلىلىلؾ ىمٚمٌىلىلىلل، وم٘مىلىلىل٤مل ًمىلىلىلف اعمحىلىلىلرر  ىلىلىلؾ امٗمىلىلىلظ ٟمٙمتىلىلىل٦م أو أيمثىلىلىلر 

ومتىلىلىلذيمر ٤م ًمٜمىلىلىل٤م؟ ىمىلىلىل٤مل:  ٜمىلىلىل٤مك ٟمٙمتىلىلىل٦م أقمجٌتٜمىلىلىلل ضمىلىلىلدًا قمىلىلىلـ إظمقاٟمٜمىلىلىل٤م اعمتىلىلىلديٜملم اعمِمىلىلىلتدديـ 

ًمىلىلف: ُمىلىل٤م  ىلىلذا؟  شم٘مىلىلقل: رؤي أطمىلىلد اعمتىلىلديٜملم اعمتِمىلىلدديـ وذم يىلىلده ىمٗمىلىل٤مز ُمايمٛمىلىل٦م، وم٘مٞمىلىلؾ

وم٘مىلىل٤مل: أؾمىلىلقي سمىلىللم اًمّمىلىلٗمقل. ي٘مىلىلقل اعمحىلىلرر اؾمىلىلتٖمرىمٜم٤م ُمٕمىلىلف ذم اًمْمىلىلحؽ ويًىلىلت٠مٟمػ 

 ومْمٞمٚمتف احلدي٨م و ق يْمحؽ، ضم٤مءين رضمؾ..
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ـَ ﴿ اًمِمٞمخ: ـَ َأضْمَرُُمقا يَم٤مُٟمقا ُِم ِذي ـَ آَُمٜمُقا َيْْمَحُٙمقنَ  إِنَّ اًمَّ ِذي  .[23]المطففين:﴾اًمَّ

 ٟمٕمؿ، ؾم٠ميمٛمؾ ًمؽ ي٤م ؿمٞمخ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

ضمىلىلىل٤مءين رضمىلىلىلؾ ورأى جمٛمققمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ اًمٕم،ىلىلىل اعمٕمٚم٘مىلىلىل٦م  ىلىلىلذه، يٕمٜمىلىلىلل  ىلىلىلق  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

مىلىلتٗمظ سمٕم،ىلىل قمىلىلغم ضمىلىلدار سمٞمتىلىلف، وأٟمىلىل٤م أطمىلىل٥م اًمْمىلىلحؽ ُمىلىلـ إظمقاٟمٜمىلىل٤م اعمتِمىلىلدديـ ذم 

اًمىلىلىلديـ، وم٘مىلىلىل٤مل  ىلىلىلذا اًمرضمىلىلىلؾ: ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلذه اًمٕم،ىلىلىل يىلىلىل٤م ؿمىلىلىلٞمخ؟ وم٘مٚمىلىلىل٧م ًمىلىلىلف:  ىلىلىلذه  ىلىلىلل وؾمىلىلىل٤مئؾ 

 اإليْم٤مح أظمذهت٤م ُمـ سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م اعمتِمدديـ و ؿ يٕمٚمٛمقن هب٤م اًمٜم٤مس اإلؾمام.

ئ٤من ازم: اًم٤ٌمئىلىلىلد واًمْمىلىلىلازم احلىلىلىل٤مزم ُمىلىلىل٤م طمٙمٛمٝمىلىلىلام ذم اإلؾمىلىلىلام و ىلىلىل٤م يًىلىلىلتٝمزؾمىلىلىل١م

٤م ًمٕم٘مٚمٝمام وًمًٗم٤م تٝمام، وُمىلع ذًمىلؽ ي٘مقًمىلقن قمىلـ أ ىلؾ اًمًىلٜم٦م أهنىلؿ  ىلؿ سم٤مًمًٜم٦م ويردٟم٤م 

ٖمزازم، اًمٙمقصمري واًمؾم١مازم، ُم٤م طمٙمٛمٝمام ذم اإلؾمام،  اً اًمْم٤مًمقن، ومجزايمؿ اهلل ظمػم

 ُم٤م  ق طمٙمٛمٝمام ذم اإلؾمام.

ذه اعمٜمىلىل٤مفمرة ذم ضمريىلىلدة اعمًىلىلٚمٛملم أيمثىلىلر ُمىلىلـ ىمىلىلقل أن أسمىلىل٤م وؾمىل١مازم اًمثىلىل٤مين أٟمىلىلف ذم  ىلىل

طمٜمٞمٗم٦م رمحف اهلل يمىل٤من ي٠مظمىلذ اًم٘مٞمىل٤مس وي٘مدُمىلف قمىلغم طمىلدي٨م أطمىل٤مد، وي٘مىلقل أن ُم٤مًمٙمىل٤ًم 

يمىلىل٤من ي٘مىلىلدم قمٛمىلىلؾ أ ىلىلؾ اعمديٜمىلىل٦م أيْمىلىل٤ًم قمىلىلغم طمىلىلدي٨م أطمىلىل٤مد، ومٜمريىلىلد ضمقاسمىلىل٤ًم قمىلىلغم  ىلىلذيـ 

 ؟؟اًم١ًماًملم ضمزايمؿ اهلل يمؾ ظمػم

ققمىلىلىل٤من، وأضمقسمتىلىلىلؽ  ىلىلىلذه امتىلىلىل٤مج إمم سمىلىلىل٤مرك اهلل ومٞمىلىلىلؽ، أٟمىلىلىل٧م ُمٌىلىلىللم رضمىلىلىلؾ ضم اًمِمىلىلىلٞمخ:

 ؾمٝمرة ظم٤مص٦م.

  ذا اًمذي ٟمريده. ُمداظمٚم٦م:

َق ﴿أوًٓ أٟمىلىل٤م أىمىلىلقل:  اًمِمىلىلٞمخ: ِدًُمقا ُ ىلىل ِدًُمقا اقْمىلىل َّٓ شَمْٕمىلىل غَم َأ ْقٍم قَمىلىل ٜمَتُن ىَمىلىل ِرَُمٜمَُّٙمْؿ ؿَمىلىل ىلىل َوٓ جَيْ

 .[3]المائدة:﴾َأىْمَرُب ًمِٚمتَّْ٘مَقى
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ٚمٕمٚمىلؿ أن ٓ وأرضمق ُمـ إظمقاٟمٜم٤م احل٤م.يـ نٞمٕم٤ًم وسمخ٤مص٦م ُمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ ـم٤مًمٌىل٤ًم ًم

ي١مظمذ سم٤مًمٕم٤مـمٗم٦م، وأن ٓ يٜم٤ًمق ُمٕمٝم٤م سمحٞم٨م أهن٤م هتقي سمىلف ذم واد ؾمىلحٞمؼ ظمىلال ُمىل٤م 

يريد ُمـ اًمتٛمًؽ سم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وم٤مًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م اًمٕمىلدل واحلٙمٛمىل٦م، وأيىل٦م 

اًمتل اسمتدأت ضمقا  هب٤م أوًٓ،  ل اًمتل شمٜم٤مؾم٥م اعم٘م٤مم اًمذي أٟم٤م ذم صدد اًمٙمام ومٞمف 

ٚم٦م اًمتىلىلل ضمىلىل٤مءت ومىلىلٞمام ؾمىلىلٛمٕمٜم٤م ُمىلىلـ يمىلىلام  ىلىلذا اًمىلىلذي وااىلىلقاب قمىلىلـ سمٕمىلىلض شمٚمىلىلؽ إؾمىلىلئ

ٜمَتُن ﴿اسمتكم اعمًٚمٛمقن سمف اًمٞمقم اعمًىلٛمك سمٛمحٛمىلد اًمٖمىلزازم، أىمىلقل:  ِرَُمٜمَُّٙمْؿ ؿمىَل َوٓ جَيىْل

َّٓ شَمْٕمِدًُمقا اقْمِدًُمقا ُ َق َأىْمَرُب ًمِٚمتَّْ٘مَقى وًمٙمل ٟمٙمقن ُمىلع  ىلذا أيىل٦م وًمىلٞمس  ﴾ىَمْقٍم قَمغَم َأ

ا ُمٕمل سملم ُمـ يٜمٙمر اًمًٜم٦م نٚم٦م وشمٗمّمٞماً، قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس خم٤مًمٗملم هل٤م، أريد أن شمٗمرىمق

وسمىلىللم ُمىلىلـ يٜمٙمىلىلر أـمراومىلىل٤ًم ُمٜمٝمىلىل٤م أو أومىلىلرادًا ُمٜمٝمىلىل٤م، اًمىلىلذي يٜمٙمىلىلر اًمًىلىلٜم٦م نٚمىلىل٦م وشمٗمّمىلىلٞماً ومٝمىلىلق 

، ومىلىل٢مٟمام يٙمىلىلىلقن ¢يمىلىل٤مومر ٓ يىلىل١مُمـ سمىلىلىل٤مهلل ورؾمىلىلقًمف، وإن زقمىلىلؿ سم٠مٟمىلىلىلف يىلىل١مُمـ سمىلىل٤مهلل ورؾمىلىلىلقًمف 

أو ُمٜم٤موم٘م٤ًم ي٘مقل سمٚمًىل٤مٟمف ُمىل٤م ًمىلٞمس ذم ىمٚمٌىلف، ًمٙمىلـ ًمىلٞمس يمىلذًمؽ ُمىلـ أٟمٙمىلر أطم٤مديىل٨م ىمٚمىل٧م 

يمثىلىلىلرت ُمىلىلىلـ اًمًىلىلىلٜم٦م، وًمٙمٜمىلىلىلف ذم واىمىلىلىلع أُمىلىلىلره أٟمىلىلىلف يىلىلىل١مُمـ سمىلىلىل٤مًمٙمثػم اًمٓمٞمىلىلىل٥م ُمٜمٝمىلىلىل٤م، ومٝمىلىلىلذا ذم 

اقمت٘م٤مدي ضم٤مزُم٤ًم ٓ جيقز شمٙمٗمػمه وطمًىلٌٜم٤م أٟمٜمىل٤م ٟمحٙمىلؿ سمْمىلاًمف؛ ٕن اًمىلذي يٜمٙمىلر أوًٓ 

إن يمىلىل٤من ُمىلىلـ أ ىلىلؾ اًمٕمٚمىلىلؿ سم٤محلىلىلدي٨م واٟمتٌٝمىلىلقا ضمٞمىلىلدًا  ¢طمىلىلديث٤ًم ُمىلىلـ أطم٤مديىلىل٨م اًمرؾمىلىلقل 

طمدة يمٝمذه اعم٠ًمًم٦م، ًمق أٟمٙمر رضمؾ طمديث٤ًم طمتك شمٙمقٟمقا وم٘مٝم٤مء طم٘م٤ًم، وًمق ذم ُم٠ًمًم٦م وا

ُمىلىل٤م، وىمىلىل٤مل  ىلىلذا طمىلىلدي٨م همىلىلػم صىلىلحٞمح، وىلىلٕمٞمػ أو ُمقوىلىلقع، ويمىلىل٤من إٟمٙمىلىل٤مره ىمىلىل٤مئاًم قمىلىلغم 

ىمقاقمد قمٚمامء احلدي٨م، ومٝمىلذا أوًٓ ٓ جيىلقز شمٙمٗمىلػمه سمىلؾ ٓ جيىلقز شمْمىلٚمٞمٚمف، سمىلؾ جيىل٥م 

 إذا »ٌىلىلىلف ظمىلىلىلػمًا؛ ٕٟمىلىلىلف جمتٝمىلىلىلد وشمٕمٚمٛمىلىلىلقن ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: ٞمْ ثَ ره وأن ٟمُ ضمِّ ١مَ قمٚمٞمٜمىلىلىل٤م أن ُٟمىلىلىل 

،  ىلذا طمٙمىلؿ شطمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمىلد وم٠مصىل٤مب ومٚمىلف أضمىلران، وإن أظمٓمىل٠م ومٚمىلف أضمىلر واطمىلد

ر مل شمتٌىللم ًمىلف ٙمىِل ٜمْ ُمـ أٟمٙمر طمديث٤ًم و ق  ذا احلدي٨م ذم واىمىلع أُمىلره صىلحٞمح، ًمٙمىلـ اعمُ 

 صحتف سمٜم٤مًء قمغم ىمقاقمد قمٚمامء احلدي٨م، ومٝمذا ُم٠مضمقر همػم ُم٠مزور.

ي٨م، سمىلؾ وٓ ُمرشم٦ٌم أظمرى: زيد ُمىلـ اًمٜمىل٤مس أٟمٙمىلر طمىلديث٤ًم و ىلق ًمىلٞمس ُمىلـ أ ىلؾ احلىلد
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ُمـ أ ؾ اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ، إٟمام  ق ُمـ قم٤مُمىل٦م اًمٜمىل٤مس، يمٞمىلػ أٟمٙمىلر احلىلدي٨م؟ ؾمىل٠مل ؿمىلٞمخ٤ًم 

ئمٜمىلىلىلف قم٤معمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىل٤م رأي اًمِمىلىلىلٞمخ ذم  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م؟ ىمىلىلىل٤مل ًمىلىلىلف ٓ  ىلىلىلذا طمىلىلىلدي٨م سم٤مـمىلىلىلؾ،  ىلىلىلذا 

طمىلىلدي٨م ُمقوىلىلقع، وم٤مقمت٘مىلىلد  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ اًمٕمىلىل٤مُمل ُمىلىل٤م ؾمىلىلٛمٕمف ُمىلىلـ ذاك اًمِمىلىلٞمخ ومٝمىلىلذا ًمىلىلٞمس 

اعمراطمؾ اًمثاصم٦م، وم٠مهي٤م صدىم٧م ومٞمىلف، أي آصماًم، يٕمقد اًمٌح٨م قمغم اًمِمٞمخ ومتٓمٌؼ قمٚمٞمف 

إن يم٤من يٜمٙمر اًمًٜم٦م نٚم٦م وشمٗمّمٞماً ومٝمق ذم ااٛمٚم٦م أٟمٙمر  ذا احلدي٨م هلذا اًم٤ًمئؾ، 

أو ي١مُمـ يم٠مصىلؾ سم٤مًمًىلٜم٦م وًمٙمٜمىلف أٟمٙمىلر طمىلديث٤ًم ًمىلٞمس ُمىلـ ـمري٘مىل٦م قمٚمىلامء احلىلدي٨م، وإٟمىلام 

 ُمـ ـمري٘م٦م اهلقى ومٝمذا و٤مل يمام ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤ًم أو أٟمٙمر  ذا احلىلدي٨م سمٜمىل٤مء قمىلغم اضمتٝمىل٤مد

قمٚمٛمل ُمٜمف وم٘مد قمرومتؿ،  ىلذه اعمراشمىل٥م ٓ سمىلد ُمىلـ أن شمٙمىلقن راؾمىلخ٦م ذم أذ ٤مٟمٜمىل٤م وقمىلغم 

اؾمتٕمراوىلىلٝم٤م دائىلىلاًم جيىلىل٥م أن ٟمحٙمىلىلؿ قمىلىلغم اًمٙمىلىلقصمري وقمىلىلغم اًمٖمىلىلزازم واًمىلىلذيـ يٜمحىلىلقن 

 ُمٜمح٤م ؿ ذم إٟمٙم٤مر إطم٤مدي٨م.

ق ضمدًا سملم اًمٙمقصمري وسملم اًمٖمىلزازم، اًمٙمىلقصمري طم٘مٞم٘مىل٦م و ىلذا أىمقًمىلف اٟمٓماىمىل٤ًم رِّ ومَ أٟم٤م أُ 

َرُب ﴿سم٘م٦م: ُمىلىلـ أيىلىل٦م اًمًىلىل٤م َق َأىْمىلىل ِدًُمقا ُ ىلىل ِدًُمقا اقْمىلىل َّٓ شَمْٕمىلىل غَم َأ ْقٍم قَمىلىل ٜمَتُن ىَمىلىل ِرَُمٜمَُّٙمْؿ ؿَمىلىل ىلىل َوٓ جَيْ

َقى  ىلىلىلذا اًمِمىلىلىلٞمخ زايىلىلىلد اًمٙمىلىلىلقصمري يمىلىلىل٤من ذم زُم٤مٟمىلىلىلف أظمِمىلىلىلك أن أىمىلىلىلقل أقمٚمىلىلىلؿ أ ىلىلىلؾ  ﴾ًمِٚمتَّْ٘مىلىلىل

إرض سم٤محلىلىلدي٨م ظم٤مصىلىل٦م سم٤معمّمىلىلٓمٚمح واًمرضمىلىل٤مل، ىمىلىلد ٓ يٙمىلىلقن ًمىلىلف ؾمىلىلٕم٦م اـمىلىلاع قمىلىلغم 

حلٙمىلىلؿ قمىلىلغم يمىلىلؾ طمىلىلدي٨م سم٤مًمّمىلىلح٦م واًمْمىلىلٕمػ ُمتىلىلقن إطم٤مديىلىل٨م وـمىلىلرق إطم٤مديىلىل٨م وا

اًمىلىلىلذي ي٘متْمىلىلىلٞمف أوم٘مىلىلىلف اًمٕمٚمٛمىلىلىلل اًمقاؾمىلىلىلع، واـماقمىلىلىلف اعمديىلىلىلد اًمٓمقيىلىلىلؾ سمًىلىلىل٥ٌم إىم٤مُمتىلىلىلف ذم 

قم٤مصىلىلىلىلىلىلٛم٦م اإلؾمىلىلىلىلىلىلام يقُمئىلىلىلىلىلىلذ، أٓ و ىلىلىلىلىلىلل اؾمىلىلىلىلىلىلٓم٤مٟمٌقل اًمتىلىلىلىلىلىلل ومٞمٝمىلىلىلىلىلىل٤م ُمىلىلىلىلىلىلـ يمتىلىلىلىلىلىل٥م احلىلىلىلىلىلىلدي٨م 

اعمخٓمقـمىلىل٦م ُمىلىل٤م مل خيٓمىلىلر قمىلىلغم سمىلىل٤مل سمنمىلىل،  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ إن مل أىمىلىلؾ إٟمىلىلف يمىلىل٤من أقمٚمىلىلؿ زُم٤مٟمىلىلف 

ؽ ُمىلـ أقمٚمىلىلؿ أ ىلؾ زُم٤مٟمىلىلف، وًمٙمٜمىلف أوىلىلٚمف اهلل قمىلغم قمٚمىلىلؿ، أي: هبىلذا اًمتحديىلىلد، ومٝمىلق ٓ ؿمىلىل

إٟمف مل يًتٗمد ُمـ قمٚمٛمف سم٤محلدي٨م ورضم٤مًمف ويمتٌف؛ ٕٟمف همٚم٧ٌم قمٚمٞمف آومت٤من اصمٜمت٤من: أوم٦م 

إومم  ىلىلل اًمٕمّمىلىلٌٞم٦م اعمذ ٌٞمىلىل٦م، وأومىلىل٦م إظمىلىلرى  ىلىلل اًمِمىلىلٕمقسمٞم٦م، أي: وىلىلد اًمٕمرسمٞمىلىل٦م، 

٤ًم ظمٓمىلىلػمًا ضمىلىلدًا أي: اًمٕمىلىلرب أٟمٗمًىلىلٝمؿ، ومٛمىلىلـ  ٜمىلىل٤م أويت اًمرضمىلىلؾ وًمىلىلذًمؽ دمىلىلد ُمٜمىلىلف اٟمحراومىلىل
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ضمدًا ذم اًمٕم٘مٞمدة وذم اًمًٜم٦م ذم إطم٤مدي٨م أُم٤م اًمٖمزازم ومٚمٞمس ذم اًمٕمػم وٓ ذم اًمٜمٗمػم 

يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل، ٓ يٕمىلىلرل ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلـ قمٚمىلىلؿ احلىلىلدي٨م، احلىلىلدي٨م قمٜمىلىلده  ىلىلقاه، احلىلىلدي٨م قمٜمىلىلده 

قم٘مٚمىلىلف، وًمٞمىلىل٧م قم٘مٚمىلىلف يمىلىل٤من قم٘مىلىلؾ إٟمًىلىل٤من وصىلىلؾ ذم اًمدرضمىلىل٦م اًمٕمٚمٞمىلىل٤م ُمىلىلـ اًمٙمىلىلامل، وًمىلىلٞمس 

، وم٢مذا ؾمٛمٕمتؿ ـمٕمٜم٤ًم ُمـ  ذا اًمرضمىلؾ ¢رؾمقل اهلل  ذًمؽ إٓ إلٟم٤ًمن واطمد  ق حمٛمد

ذم طمدي٨م ُمـ أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام يم٤محلىلدي٨م اًمىلذي شمىلكم قمٚمٞمٜمىل٤م 

وقمغم ُم٤ًمُمٕمٜم٤م آٟمٗم٤ًم، طمدي٨م ًمقٓ سمٜمل إهائٞمؾ وًمقٓ طمقاء، اهتؿ اًمذي صىلحح  ىلذا 

 احلدي٨م وؾمٛمك إًم٤ٌمين سم٠مٟمف ٓ وم٘مف قمٜمده.

؛ وم٢مٟمىلىلىلف رضمىلىلىلؾ أقمجٛمىلىلىلل ًمٕمىلىلىلؾ أصىلىلىلٚمف أصىلىلىلكم أٟمىلىلىل٤م أٟمىلىلىل٤م أىمىلىلىلقل أوًٓ: ًمٞمتىلىلىلف اهتىلىلىلؿ إًمٌىلىلىل٤مين

أقمجٛمل أيْمىل٤ًم، ومٚمىلق أٟمىلف اهتٛمٜمىلل أٟمىل٤م وطمىلدي سم٘مٚمىل٦م اًمٗم٘مىلف هلىل٤من إُمىلر، رضمىلؾ إٟمًىل٤من ُمىلـ 

اعمًىلىلٚمٛملم، ًمٙمىلىلـ أٟمىلىل٤م ُمىلىل٤م صىلىلحح٧م  ىلىلذا احلىلىلدي٨م وطمىلىلدي،  ىلىلذا احلىلىلدي٨م ُمىلىلروي ذم 

 اًمّمحٞمح، ُمروي أفمـ أن إُم٤م ذم اًمٌخ٤مري أو ذم ُمًٚمؿ.

 ذم اًمٌخ٤مري. ُمداظمٚم٦م:

 ذا  ق، وأٟم٤م أامٗمظ أن، ومٝمق ُمروي ذم اًمّمحٞمح، ومىل٢مذًا:  ىلق ٓ يٓمٕمىلـ  اًمِمٞمخ:

ذم إًم٤ٌمين سمؾ يٓمٕمـ ذم اًمٌخ٤مري اًمذي  ق ؾمٚمػ إًم٤ٌمين، ويٓمٕمـ ذم إُم٦م اًمتىلل 

شمٚم٘م٧م  ىلذا احلىلدي٨م سمىل٤مًم٘مٌقل ومل يىلرومض احلىلدي٨م  ىلذا إٓ ُمىلـ يمىل٤من ُمثٚمىلف ذم ُمٜمٝمجىلف 

حلدي٨م سمٕم٘مىلقهلؿ ٓ قم٘مىلقل اًماقم٘مكم وٓ أىمقل اًمٕم٘مكم؛ ٕن  ١مٓء اًمذيـ يٜمٙمرون ا

قمٜمد ؿ ؾمٚمٞمٛم٦م، ًمذًمؽ وم٤مًمرضمؾ ذم اًمقاىمع أٟم٤م أقمتؼمه داقمٞم٦م وال، ًمٙمـ ًمٞمس قمٜمىلدي 

ُمىلىلىلىلـ ااىلىلىلىلرأة اًمٕمٚمٛمٞمىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىل٤م يٛمٙمٜمٜمىلىلىلىلل أو يًىلىلىلىل٤مقمدين قمىلىلىلىلغم احلٙمىلىلىلىلؿ قمٚمٞمىلىلىلىلف سمىلىلىلىل٤مًمتٙمٗمػم؛ ٕن 

أصٕم٥م رء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕم٤ممل اعمًٚمؿ  ق أن يٙمٗمر ُمًٚماًم يِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأن 

 وٓ يٜمٙمر أُمرًا ُمٕمٚمقُم٤ًم ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة.حمٛمدًا رؾمقل اهلل، 

وًمذًمؽ ومرىم٧م سملم ُمـ يٜمٙمر اًمًٜم٦م و ١مٓء ُمقضمقدون اًمٞمقم، و ؿ اًمذيـ يًٛمقن 
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أٟمٗمًٝمؿ سم٤مًم٘مرآٟمٞملم و ١مٓء ٟمٌٕمقا ُمـ سم٤ميمًت٤من، ُمٜمٌع ُمىلدقمل اًمٜمٌىلقة اًمىلذي ذيمرشمىلف ًمٙمىلؿ 

آٟمٗمىلىل٤ًم، صمىلىلؿ هت قمىلىلدوا ؿ إمم ُمٍمىلىل، صمىلىلؿ اٟمت٘مىلىلؾ سمٕمىلىلض قمىلىلدوا ؿ إمم ؾمىلىلقري٤م، واًمت٘مٞمىلىل٧م 

سمٕمْمٝمؿ وٟم٤مىمِمتٝمؿ وضم٤مدًمتٝمؿ،  ١مٓء يٜمٙمرون اًمًٜم٦م، وإذا أٟمٙمر ُمٜمٙمىلر اًمًىلٜم٦م ومىلا ُمع 

ٙمىلؾ  ىل١مٓء يٗمنىلون اًم٘مىلرآن ومرق سمٞمٜمف وسملم ٟمٍماين أو هيىلقدي أو هبىل٤مئل أو ٓديٜمىلل وم

ٝمؿ؛ ًمذًمؽ ومٛمـ أٟمٙمىلر اًمًىلٜم٦م يم٠مصىلؾ ومٝمىلق يمىل٤مومر، أُمىل٤م ُمىلـ أٟمٙمىلر أضمىلزاء ُمىلـ ئطم٥ًم أ قا

ًتحيىلوه، وأن آيت سمتٗمّمىلٞمؾ اًمًٜم٦م ومٝمق اًمتٗمّمٞمؾ اًم٤ًمسمؼ اًمىلذي ذيمرشمىلف جيىل٥م أن شم

ىم٤مًمف وًمق يمىل٤من طمىلديث٤ًم واطمىلدًا،  ¢ُمقضمز ضمدًا: ُمـ يم٤من يٕمت٘مد ذم طمدي٨م أن اًمرؾمقل 

وُمع ذًمؽ  ق ي٘مقل  ىلذا احلىلدي٨م مل يىلدظمؾ ذم قم٘مىلكم، وأٟمىل٤م ٓ أؤُمىلـ سمىلف ومٝمىلذا يمىل٤مومر؛ 

ٕٟمف نع سملم ٟم٘مٞمْملم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اقمت٘مد أن اًمرؾمقل شمٙمٚمؿ هبذا احلدي٨م، وُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

 ؾ ذم قم٘مٚمف ومٝمق يٜمٙمره.أظمرى ىم٤مل ُم٤م دظم

أُمىلىلىلىل٤م إٟمًىلىلىلىل٤من آظمىلىلىلىلر يمٝمىلىلىلىلذا اًمٖمىلىلىلىلزازم أٟمىلىلىلىل٤م ٓ أؾمىلىلىلىلتٓمٞمع أن أىمىلىلىلىلقل أن اإلٟمًىلىلىلىل٤من إول  ىلىلىلىلق 

ىمىلىل٤مل  ىلىلذا احلىلىلدي٨م وأٟمىلىل٤م ٓ أؤُمىلىلـ سمىلىلف، ُمىلىل٤م فمٝمىلىلر ُمٜمىلىلف ومىلىلٞمام  ¢اًمٖمىلىلزازم ي٘مىلىلقل اًمرؾمىلىلقل 

قمٚمٛمٜمىلىل٤م رء ُمىلىلـ  ىلىلذا، أُمىلىل٤م  ىلىلق ومٞمِمىلىلؽ ذم صىلىلح٦م  ىلىلذا احلىلىلدي٨م اًمىلىلذي رواه اًمٌخىلىل٤مري 

ٙمٚمٛمىلىلىلىل٦م يىلىلىلىل٤م أظمىلىلىلىلل اًمٌخىلىلىلىل٤مري ُمٕمّمىلىلىلىلقم؟ إًمٌىلىلىلىل٤مين ويٖمٛمىلىلىلىلز ُمىلىلىلىلـ ىمٜمىلىلىلىل٤مة أطمىلىلىلىلد اًمىلىلىلىلرواة وًمىلىلىلىلق سم

ٓ، ٓ،  ىلىلىلىلق يٜمٙمىلىلىلىلر احلىلىلىلىلدي٨م همىلىلىلىلػم  ااىلىلىلىلقاب:ُمٕمّمىلىلىلىلقم؟ ؿمىلىلىلىلٞمقخ اًمًىلىلىلىلٚمػ ُمٕمّمىلىلىلىلقُملم؟ 

ُمٕمت٘مىلىلد أن اًمرؾمىلىلقل ىم٤مًمىلىلف وُمىلىلـ  ٜمىلىل٤م يٜمجىلىلق ُمىلىلـ اًمتٙمٗمىلىلػم اًمىلىلذي جيىلىلقز ًمٚمٕمىلىل٤ممل اعمًىلىلٚمؿ أن 

يقضمٝمف إمم ُمًٚمؿ ُمثؾ  ذا اًمٖمزازم، ًمٙمٜمف يْمٚمؾ؛ احل٘مٞم٘م٦م أن  ١مٓء اًمذيـ يذيمرون 

اًمىلىلدقم٤مة إمم اإلؾمىلىلام وٟمحٛمىلىلد اهلل أهنىلىلؿ ٓ منمىلىلون ذم زُمىلىلرة اًمىلىلدقم٤مة  اًمٞمىلىلقم ذم زُمىلىلرة

إمم اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م وإٟمىلىلام إمم اإلؾمىلىلام، أُمىلىل٤م  ىلىلذا اإلؾمىلىلام  ىلىلق ؿمىلىلٞمٕمل  ىلىلق ظمىلىل٤مرضمل، 

 ىلىلىلق إسمىلىلىل٤ميض  ىلىلىلق يمىلىلىلذا، يمٚمىلىلىلف إؾمىلىلىلام ومٝمىلىلىلؿ يىلىلىلدقمقن إمم اإلؾمىلىلىلام، ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلؾ  ىلىلىلق إؾمىلىلىلام 

ٓمىل٤مين،  ىلؾ طم٘مٞم٘م٦م،  ؾ  ق إؾمام ؾمٚمٗمل،  ؾ  ىلق إؾمىلام ظمٚمٗمىلل،  ىلؾ  ىلق إؾمىلام سمري

  ق إؾمام أُمريٙمل، إؾمام.
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ً ِٝمىلىل إذًا: ًمىلىلٞمس ُمُ   أن يٙمىلىلقن اعمًىلىلٚمؿ داقمٞمىلىل٦م إمم اإلؾمىلىلام وًمٜم٘مىلىلؾ إمم إؾمىلىلام، وإٟمىلىلام امَّ

اعمٝمىلىلىلؿ يىلىلىلدقمق إمم اًمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م، وًمىلىلىلٞمس أيْمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ اعمٝمىلىلىلؿ أن يىلىلىلدقمق إمم اًمٙمتىلىلىل٤مب 

 واًمًٜم٦م، وإٟمام اعمٝمؿ أن يدقمق إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وقمغم ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.

ق سملم رضمٚملم اصمٜمىللم أطمىلد ٤م يٜمٙمىلر طمىلديث٤ًم ويٕمت٘مىلد ذم ىمىلرارة ىمٚمٌىلف أن رِّ ٗمَ ـ ٟمُ إذًا: ٟمح

اًمرؾمىلىلقل ىم٤مًمىلىلف، صمىلىلؿ  ىلىلق ٓ يىلىل١مُمـ سمىلىلف ومٝمىلىلق يمىلىل٤مًمٞمٝمقد يٕمرومقٟمىلىلف يمىلىلام يٕمرومىلىلقن أسمٜمىلىل٤مء ؿ، ومٝمىلىلق 

ىم٤مًمىلف، قمٜمىلده ؿمىلؽ سمًىل٥ٌم أو آظمىلر أن  ىلذا  ¢يم٤مومر، ورضمؾ آظمر ٓ يٕمت٘مىلد أن اًمرؾمىلقل 

دي٨م و ىلىلىلىلىلىلقا ذم ُمىلىلىلىلىلىلـ قمٚمىلىلىلىلىلىلامء احلىلىلىلىلىلىل واحلىلىلىلىلىلىلدي٨م اًمىلىلىلىلىلىلذي صىلىلىلىلىلىلححف زيىلىلىلىلىلىلد وسمٙمىلىلىلىلىلىلر وقمٛمىلىلىلىلىلىلر

اًمىلذي ىم٤مًمىلف، وم٘مٚمىل٧م  ¢شمّمحٞمحف، ومٝمق يٜمٙمر قمغم اًمذيـ صححقا وًمٞمس قمغم اًمٜمٌىلل 

آٟمٗمىلىلىلىل٤ًم:  ىلىلىلىلذا وىلىلىلىل٤مل وًمىلىلىلىلٞمس سمٙمىلىلىلىل٤مومر يمىلىلىلىل٤مٕول، وؾمىلىلىلىل٥ٌم وىلىلىلىلاًمف أن  ىلىلىلىلذا اًمرضمىلىلىلىلؾ وأُمث٤مًمىلىلىلىلف 

يٜمٙمىلىلرون قمىلىلىلغم سمٕمىلىلىلض إظمقاٟمٜمىلىل٤م وأٟمىلىلىل٤م ُمٕمٝمىلىلىلؿ اٟمتٌٝمىلىلقا، اًمىلىلىلذيـ يتنىلىلىلقمقن و ىلىلؿ ُمىلىلىلـ قم٤مُمىلىلىل٦م 

 يمذا،  ق ًمٞمس قم٤معم٤ًم وًمٞمس ـم٤مًم٥م اعمًٚمٛملم، ومٞم٘مقل: أٟم٤م أومٝمؿ ُمـ احلدي٨م اًمٗماين

قمٚمؿ، ًمٙمـ ي٘مقل أٟم٤م أومٝمؿ  ٙمذا ي٤م أظمل، وأٟم٤م اضمتٝمدت  ٙمذا، ـمٞم٥م أٟم٧م ًم٧ًم ُمىلـ 

أ ىلىلؾ آضمتٝمىلىل٤مد، واسمىلىلتكم اًمٖمىلىلزازم سم٠مُمثىلىل٤مل  ىلىل١مٓء ومًىلىلح٥م ااٝمٚمىلىل٦م قمىلىلغم أظمىلىلريـ ُمىلىلـ 

اًمٜم٤مسمٖملم ذم اًمٕمٚمؿ واعمتٗم٘مٝمىللم ذم اًمٙمتىل٤مب واًمًىلٜم٦م ووم٘مىلف اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح، ومىل٤مهتٛمٝمؿ 

 ٜمد ؿ.سم٠مهنؿ ٓ وم٘مف قم

 ذا اًمٖمزازم وأُمث٤مًمف يٜمٙمر قمغم  ١مٓء؛ ٕٟمف يقضم٥م قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ٟمحـ ٟمقضمٌف قمٚمٞمٝمؿ 

يْمِر إِْن يُمٜمُْتْؿ ٓ شَمْٕمَٚمُٛمقنَ ﴿اٟمٓماىم٤ًم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:   .[43]النح :﴾وَم٤مؾْم٠َمًُمقا َأْ َؾ اًمذِّ

 ىلىلذا اًمٖمىلىلزازم وأُمث٤مًمىلىلف وىمٕمىلىلقا ومىلىلٞمام يٜمٙمىلىلرون قمىلىلغم همىلىلػم ؿ، اًمٖمىلىلزازم أُمىلىلل ذم قمٚمىلىلؿ 

ُمل ذم قمٚمىلؿ اًمٗم٘مىلف، ومىلام يٜمٙمىلره اًمٖمىلزازم قمىلغم إُمىلل اًمىلذي يىلدقمل احلدي٨م، يمذاك إ

اًمٗم٘مف ذم آي٦م أو ذم طمدي٨م  ق يرد قمٚمٞمف أيْم٤ًم طمٞمٜمام يّمحح ويْمٕمػ و ق أُمىلل ذم 

يْمِر إِْن يُمٜمىْلىلىلىلُتْؿ ٓ ﴿قمٚمىلىلىلىلؿ احلىلىلىلىلدي٨م، إذًا:  ىلىلىلىلق ظمىلىلىلىل٤مًمػ ىمقًمىلىلىلىلف شمٕمىلىلىلىل٤ممم:  َؾ اًمىلىلىلىلذِّ ٠َمًُمقا َأْ ىلىلىلىل وَم٤مؾْمىلىلىلىل



 بصول البدع ------------------------------------------------------ جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

773 

قنَ  ُمىلىلـ قمٚمىلىلؿ ووم٘مىلىلف يٕمىلىلؽمل ويِمىلىلٝمد  ،  ىلىلق ويمىلىلؾ ُمىلىلـ يمىلىل٤من قمٜمىلىلده ذرة[43]النحاا :﴾شَمْٕمَٚمُٛمىلىل

سمح٘مٞم٘م٦م ٓ جمىل٤مل إلٟمٙم٤مر ىل٤م، أن اًمٕمٚمىلقم قمىلغم أٟمقاقمٝمىل٤م وأؿمىلٙم٤مهل٤م ؾمىلقاء يم٤مٟمىل٧م قمٚمقُمىل٤ًم 

ذم اًمنمىلىلع أو ذم إدب أو ذم اًمٚمٖمىلىل٦م أو ذم اًمتىلىل٤مريخ، يمىلىلؾ  ىلىلذه اًمٕمٚمىلىلقم ُمرضمٕمٝمىلىل٤م إمم 

أ ؾ آظمتّم٤مص، وما جيقز ُمثاً سمج٤م ؾ سم٤مًمٓم٥م أن يتٓم٥ٌم، وٓ جيقز سمج٤م ىلؾ ذم 

وٓ جيىلىلىلىلىلىلىلقز سم٤مًمتىلىلىلىلىلىلىل٤مزم ا٤م ىلىلىلىلىلىلىلؾ سم٤محلىلىلىلىلىلىلىلدي٨م أن يتحىلىلىلىلىلىلىلدث شمّمىلىلىلىلىلىلىلحٞمح٤ًم اًمٗم٘مىلىلىلىلىلىلف أن يتٗم٘مىلىلىلىلىلىلىلف، 

وشمْمٕمٞمٗم٤ًم،  ذا اًمذي وىمع ومٞمف اًمٖمزازم ٟمحقه أٟمٙمره قمغم همىلػمه، ومٝمىلق وىمىلع ومىلٞمام يٜمٙمىلره 

قمىلىلغم اًمٕم٤مُمىلىل٦م و ىلىلق ُمىلىلـ اخل٤مصىلىل٦م، وذٟمىلىل٥م اخل٤مصىلىل٦م أؿمىلىلد قمٜمىلىلد اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ ُمىلىلـ ذٟمىلىل٥م 

شمٕمىل٤ممم  اًمٕم٤مُم٦م؛ هلذا أىمقل: اًمٖمزازم ٓ ؿمؽ أٟمف يٕمٞمش ذم وال ُمٌىللم؛ ٕٟمىلف يمىلام ىمىل٤مل

ُٝمؿْ ﴿ذم طمؼ اعمنميملم:  ىًُل ٤م َواؾْمتَٞمَْ٘مٜمَتَْٝم٤م َأْٟمُٗم ، أي:  ىلق ضمحىلد [44]النم :﴾َوضَمَحُدوا هِبَ

ُمىلىلىل٤م ي٘مىلىلىلرره أن اًمٕمٚمىلىلىلقم اظمتّم٤مصىلىلىل٤مت وُمىلىلىل٤م هلىلىلىل١مٓء ااٝمٚمىلىلىل٦م يتٕمىلىلىل٤مًمقن ويتًىلىلىلٚمٓمقن قمىلىلىلغم 

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م و ؿ ٓ يٗم٘مٝمقن ؿمٞمئ٤ًم،  ذا اًمذي أٟمٙمره قمغم اًمٕم٤مُم٦م وىمع  ق ذم ُمثؾ 

ـ يٜمٙمىلىلر قمٚمىلىلٞمٝمؿ؛ ٕٟمىلىلف ٓ يٕمىلىلرل، وىمىلىلد جيىلىل٤مدل سمٕمْمىلىلٝمؿ ذم ذًمىلىلؽ ُمىلىل٤م وىمىلىلع اًمٕم٤مُمىلىل٦م اًمىلىلذي

ريمؿ سم٤معمثىلىلؾ اًمقاىمىلىلع اًمىلىلذي ٓ يًىلىلتٓمٞمع  ىلىلق أن يٜمٙمىلىلره، أٟمىلىل٤م ىمٌىلىلؾ أن أقمرومىلىلف سمقاؾمىلىلٓم٦م يمِّ ذَ ومىلىل٠مُ 

ُمىلىلىلـ يمىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ قمىلىلىل٤مرذم سمىلىلىلؾ وُمىلىلىلـ أصىلىلىلح٤م ، ويمىلىلىل٤من اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ أٟم٘مىلىلىلذه ُمىلىلىلـ اًمٓمري٘مىلىلىل٦م 

اًمرضمىلؾ اًمِم٤مذًمٞم٦م وُمـ اًمتٕمّم٥م سم٤معمىلذ ٥م احلٜمٗمىلل و ىلق اًمِمىلٞمخ ز ىلري اًمٜمجىل٤مر،  ىلذا 

أرؾمىلىلؾ إزم ُمىلىلـ ُمٍمىلىل ويمىلىل٤من قمٜمىلىلدٟم٤م ذم ؾمىلىلقري٤م، يمىلىل٤من طمٜمٗمٞمىلىل٤ًم ُمتٕمّمىلىل٤ًٌم وـمرىمٞمىلىل٤ًم ؿمىلىل٤مذًمٞم٤ًم، 

ومٝمداه اهلل إمم اًمًٜم٦م صمؿ ؾم٤مومر إمم ُمٍم ودظمؾ إز ر وأظمذ اًمِمٝم٤مدة، يمت٥م إزم سم٠من 

اًمِمىلىلٞمخ اًمٖمىلىلزازم قمٜمىلىلده يمتىلىل٤مب اؾمىلىلٛمف وم٘مىلىلف اًمًىلىلػمة، ومٝمىلىلق ـمٚمىلىل٥م ُمٜمىلىلل أن شمتٓمىلىلقع ًمتخىلىلري٩م 

ُمىلىلىلىلـ اًمٗمىلىلىلىلراغ واًمٜمِمىلىلىلىل٤مط أيمثىلىلىلىلر ُمىلىلىلىلـ ٟمِمىلىلىلىل٤مط أطم٤مديىلىلىلىل٨م يمتىلىلىلىل٤م ، ويمٜمىلىلىلىل٧م يقُمئىلىلىلىلذ قمىلىلىلىلغم رء 

اًمِمىلىلىلٞمخقظم٦م يمىلىلىلام شمىلىلىلرون ومقاوم٘مىلىلىل٧م، ويمتىلىلىل٥م ُم٘مدُمىلىلىل٦م ًمٕمٚمٙمىلىلىلؿ اـمٚمٕمىلىلىلتؿ قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م، ومٝمىلىلىلق عمىلىلىل٤مذا 

 يمٚمٗمٜمل أن أظمرج يمت٤مسمف؛ ٕٟمف ًمٞمس ُمـ أ ؾ احلدي٨م.

ومىلىل٢مذًا: عمىلىل٤مذا  ىلىلق يتًىلىلٚمط قمىلىلغم قمٚمىلىلؿ احلىلىلدي٨م شمّمىلىلحٞمح٤ًم وشمْمىلىلٕمٞمٗم٤ًم وىمىلىلد أومّمىلىلح قمىلىلـ 
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ٛمىلىلل سم٤محلىلىلدي٨م، ىمىلىل٤مل  ىلىلق ُمٜمٝمجىلىلف ذم ٟمٗمىلىلس اعم٘مدُمىلىل٦م اًمتىلىلل ىمروىلىلٜمل ومٞمٝمىلىل٤م وُمٜمٝمجىلىلل وقمٚم

يٜمٔمىلىلر ذم احلىلىلدي٨م ومىلىل٢من يمىلىل٤من ُمٕمٜمىلىل٤مه صىلىلحٞمح٤ًم وًمىلىلق يمىلىل٤من ؾمىلىلٜمده وىلىلٕمٞمٗم٤ًم، و.ب قمىلىلغم 

ذًمىلىلىلؽ ُمىلىلىلثاً طمىلىلىلديث٤ًم يمٜمىلىلىل٧م أٟمىلىلىل٤م وىلىلىلٕمٗمتف ىمىلىلىل٤مل:  ىلىلىلذا ُمٕمٜمىلىلىل٤مه صىلىلىلحٞمح، وًمىلىلىلذًمؽ يمىلىلىلقن ؾمىلىلىلٜمده 

قمىلىلغم سمٜمىلىلل  ¢صىلىلحٞمح وم٠مٟمىلىل٤م أصىلىلححف، وأٟمٙمىلىلر طمىلىلديث٤ًم صىلىلحٞمح٤ًم و ىلىلق إهمىلىل٤مرة اًمرؾمىلىلقل 

ظمىلىلره، اعمٝمىلىلؿ ًمىلىلق يمىلىل٤من  ىلىلق ُمىلىلـ أ ىلىلؾ ىمرئمىلىل٦م، ىمىلىل٤مل  ىلىلذا وإن يمىلىل٤من ؾمىلىلٜمده صىلىلحٞمح.. إمم آ

 احلدي٨م عم٤م شمقاوع ويمٚمػ همػمه أن خيرج أطم٤مدي٨م يمت٤م .

إذًا:  ق ًمٞمس ُمـ أ ؾ احلدي٨م، وم٠ميـ اًم٘م٤مقمدة اًمتل يتٌجح هب٤م ويٜمٙمىلر قمىلغم قم٤مُمىل٦م 

، وم٤محلىلدي٨م اًمىلذي يٕمجٌىلف يّمىلححف، اعمًٚمٛملم اًمذيـ خي٤مًمٗمقهن٤م، أصٌح إُمر  ىلقًى 

أن مٗمٔمٜمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اهلىلىلىلقى، وأن ٟمتٌىلىلىلع  واًمىلىلىلذي ٓ يٕمجٌىلىلىلف يْمىلىلىلٕمٗمف، ومٜمًىلىلىل٠مل اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ

صمىلىلىلاث »اهلىلىلىلقى ومٞمْمىلىلىلٚمٜم٤م قمىلىلىلـ ؾمىلىلىلقاء اًمٍمىلىلىلاط، وىمىلىلىلد ضمىلىلىل٤مء قمىلىلىلـ اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

 .شُمٝمٚمٙم٤مت: ؿمح ُمٓم٤مع، و قى ُمتٌع، وإقمج٤مب يمؾ ذي رأي سمرأيف

ومٜمًىلىلىل٠مل اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ أن مٗمٔمٜمىلىلىل٤م وًمٕمىلىلىلؾ ذم  ىلىلىلذا اًم٘مىلىلىلدر يمٗم٤ميىلىلىل٦م، وم٤مًمًىلىلىل٤مقم٦م احل٤مديىلىلىل٦م 

 قمنم واًمرسمع شم٘مري٤ًٌم.

 ل.سم٘مٞم٦م اًم١ًما ُمداظمٚم٦م:

 و ق؟ اًمِمٞمخ: 

زقمٛمىلىلىلف سمىلىلىل٠من ُم٤مًمٙمىلىلىل٤ًم يمىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلدم قمٛمىلىلىلؾ أ ىلىلىلؾ اعمديٜمىلىلىل٦م أيْمىلىلىل٤ًم قمىلىلىلغم طمىلىلىلدي٨م  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 أطم٤مد، وأسم٤م طمٜمٞمٗم٦م ي٘مدم اًم٘مٞم٤مس قمغم أطم٤مدي٨م أطم٤مد.

واهلل آؾمىلىلػ أن  ىلىلذا أُمىلىلر واىمىلىلع، ًمٙمىلىلـ  ىلىلذا ًمىلىلٞمس قمىلىلغم ُمىلىلٜمٝم٩م اًمٖمىلىلزازم؛ ٕن  اًمِمىلىلٞمخ:

يـ ورصمىلقا قمٚمىلؿ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ قم٤مش ذم اعمديٜم٦م طمٞمىل٨م يمىل٤من ومٞمٝمىل٤م نىل٤م ػم اًمّمىلح٤مسم٦م اًمىلذ

وٟمنموه سملم إُم٦م يمام .سمٜم٤م قمىلغم ذًمىلؽ ُمىلثاً سم٘مّمىل٦م اا٤مريىل٦م و ىلق يمىل٤من  ¢اًمرؾمقل 

ُمـ أشم٤ٌمع اًمت٤مسمٕملم رمحف اهلل، وم٘مد روى يمثػمًا ُمـ إطم٤مدي٨م ُمـ ـمريىلؼ ٟمىل٤مومع قمىلـ اسمىلـ 
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قمٛمىلىلر، ومٝمىلىلق يمىلىل٤من يٕمٚمىلىلؿ سمىلىل٠من قمٛمىلىلؾ أ ىلىلؾ اعمديٜمىلىل٦م يمىلىل٤مٟمقا قمىلىلغم اهلىلىلدي اًمٜمٌىلىلقي، ومىلىل٢مذا ضمىلىل٤مءه 

سمًىلىلٜمد صىلىلحٞمح ومٝمىلىلق ي٘مىلىلدم قمٛمىلىلؾ أ ىلىلؾ اعمديٜمىلىل٦م؛ ٕٟمىلىلف وًمىلىلق  ¢طمىلىلدي٨م قمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل 

ىم٤مئؿ قمٜمده قمغم اًمًٜم٦م، وًمٞمس ىمدم  قاه قمغم احلدي٨م، ومٚمٞمس ًمف ُمتٛمًؽ ومىلٞمام ي١ميىلد 

 سمف اٟمحراومف قمـ اًمًٜم٦م.

ِدًُمقا﴿أي٦م:  ُمداظمٚم٦م: َّٓ شَمٕمىْل ِرَُمٜمَُّٙمْؿ ؿَمٜمَتُن ىَمْقٍم قَمغَم َأ ، ذم  ىلذه [3]المائدة:﴾َوٓ جَيْ

حم٤مؾمىلىلىلىلٜمف، وٓ ٟم٘مىلىلىلىلقل أٟمىلىلىلىلف داقمٞمىلىلىلىل٦م وىلىلىلىلاًم٦م قمىلىلىلىلغم أيىلىلىلىل٦م ٟمىلىلىلىلذيمر حم٤مؾمىلىلىلىلـ اًمرضمىلىلىلىلؾ سمٕمىلىلىلىلض 

 اإلـماق يمام ذيمرشمؿ آٟمٗم٤ًم.

 يمٞمػ ىمٚم٧م داقمٞم٦م واًم٦م؟ اًمِمٞمخ:

 ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، اًمٖمزازم  ق داقمٞم٦م واًم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ومٞمام يمٜم٤م ٟمتحدث سمف. اًمِمٞمخ:

 أقمٚمؿ  ذا. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٌٕم٤ًم... اًمِمٞمخ:

 وىمد يٗمٝمؿ ؿمٞمخٜم٤م... ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ي٤م أظمل،... اًمِمٞمخ:

 واهلل.أٟم٤م ومٝمٛم٧م  ُمداظمٚم٦م:

 ىمٚمٜم٤م  ق يدقمق إمم اإلؾمام.. ٤مـمٞم٥م  ذا اًمًٞم٤مق سملم اًم٤ًٌمق، عم اًمِمٞمخ:

 .. اًمٖمزازم... ىم٤مل: ىمدياًم يم٤من رضمؾ قم٤مم أطم٥ٌم أٟمف... ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م أقمت٘مد  ذا. اًمِمٞمخ:

 أطمًـ اهلل إًمٞمؽ، ُم٤م رأيؽ ذم يمتٌف. ُمداظمٚم٦م:
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 يمتٌف أيمثر ٤م ومٞمٝم٤م أؿمٞم٤مء ُمـ آٟمحراوم٤مت.. اًمِمٞمخ:

 ي٨ٌم ُم٤م جيد ذم قم٘مٚمف ذم  ذه اًمٙمت٥م يٕمٜمل.  ؾ شمرى أٟمف ُمداظمٚم٦م:

 ٓ، ومٞمف اٟمحراوم٤مت يمثػمة. شمٗمْمؾ. اًمِمٞمخ:

 (  00: 02: 02/ 630) اهلدى والنور /

 (  00:  00: 51/ 631) اهلدى والنور /

 ( 00: 29: 01/ 631) اهلدى والنور /
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 ال بدعٞ حطِٞ يف اإلضالَ 
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 خل٘زٝ االبتداع ٗبٚاْ إُٔ  

 اإلضالَ ال بدعٞ حطِٞ يف

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م،  اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىل

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ًم٘مىلىلد يمىلىل٤من ُمىلىلـ  ىلىلدي ٟمٌٞمٜمىلىل٤م صىلىلٚمقات اهلل وؾمىلىلاُمف قمٚمٞمىلىلف أن يٗمتىلىلتح يماُمىلىلف وُمققمٔمتىلىلف 

وظمٓمٌف هبذه اخلٓم٦ٌم اعمقضمزة اًمٌٚمٞمٖم٦م اًمتل ؾمٛمٕمتٛمق ٤م وشمًىلٛمٕمقهن٤م ُمٜمىل٤م قمىل٤مدة، وومٞمٝمىل٤م 

، وذ إُمىلىلىلقر ¢ة اًمٕمٔمٞمٛمىلىلىل٦م، ظمىلىلىلػم اهلىلىلىلدى  ىلىلىلدى حمٛمىلىلىلد يمىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلقن  ىلىلىلذه اًم٘م٤مقمىلىلىلد

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ٟم٘مىلىلىلىلقل ذم  ىلىلىلىلذه اخلٓمٌىلىلىلىل٦م اعم٤ٌمريمىلىلىلىل٦م،  ىلىلىلىلذه اًم٘م٤مقمىلىلىلىلدة اهل٤مُمىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلـ ىمقاقمىلىلىلىلد اًمنمىلىلىلىليٕم٦م، 

ويىلىلىلتجغم أ ٞمتٝمىلىلىل٤م قمٜمىلىلىلد ُمىلىلىلـ يتٗم٘مىلىلىلف ذم يمتىلىلىل٤مب اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ وسمخ٤مصىلىلىل٦م ذم ُمثىلىلىلؾ ىمقًمىلىلىلف 

ؿُ  اًْمٞمَىلىلىلىلْقمَ ﴿شمٕمىلىلىلىل٤ممم:  ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل  َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل

 .[3]المائدة:﴾اإِلؾْماَم ِديٜم٤ًم

وم٢من اهلل قمز وضمؾ يٛمتـ ذم  ذه أيىل٦م اًمٙمريٛمىل٦م قمىلغم قمٌىل٤مده أٟمىلف أيمٛمىلؾ هلىلؿ اًمىلديـ، 
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٤م وأشمىلؿ قمٚمىلٞمٝمؿ اًمٜمٕمٛمىل٦م، ويمثىلػم ُمىلـ اًمٜمىل٤مس ٓ يتٜمٌٝمىلقن هلىلذه اًمٜمٕمٛمىل٦م اًمٕمٔمٞمٛمىل٦م، وًمٕمٔمٛمتٝمىلىل

اُمتـ اهلل شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم قمىلغم قمٌىل٤مده هبىل٤م، وذًمىلؽ ًمٖمٗمٚمىلتٝمؿ قمىلـ أ ٞمىل٦م يمىلامل اًمنمىليٕم٦م، 

 ىلىلذا اًمٙمىلىلامل اًمىلىلذي يٖمٜمىلىلل اًمٜمىلىل٤مس قمىلىلـ أن يتٕمٌىلىلقا أٟمٗمًىلىلٝمؿ ُمىلىل٤م سمىلىللم يىلىلقم وآظمىلىلر أو أؾمىلىلٌقع 

وآظمر، أو ؿمٝمر أو ؾمٜم٦م وأظمرى، أو ىمرن وآظمر، أن يٗمٙمروا وأن يِمٖمٚمقا أذ ٤مهنؿ سمىلام 

مم اهلل زًمٗمك، أمؿ اهلل قمز وضمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمٜمٕمٛم٦م ي٘مرهبؿ، سم٠من يتٕمرومقا قمغم ُم٤م ي٘مرهبؿ إ

سم٠من أمؿ هلؿ ديٜمٝمؿ هبذه اًمٜمٙمت٦م اًمتل شمٜمٌىل٠م هلىل٤م سمٕمىلض أطمٌىل٤مر اًمٞمٝمىلقد ذم زُمىلـ قمٛمىلر سمىلـ 

اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف طملم ضم٤مء إًمٞمف ًمٞم٘مقل ًمف: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم، آي٦م ذم يمت٤مب اهلل، 

ُمىل٤م  ىلل؟ ومىلذيمر أيىل٦م  ًمق قمٚمٞمٜمىل٤م ُمٕمنمىل اًمٞمٝمىلقد ٟمزًمىل٧م، َّٓتىلذٟم٤م يىلقم ٟمزوهلىل٤م قمٞمىلدًا، ىمىل٤مل:

ؿُ ﴿اًمًىلىلىلىل٤مسم٘م٦م:  ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل  اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل

اَم ِديٜمىًلىل٤م . ىمىلىل٤مل ًمىلىلف قمٛمىلىلر: ًم٘مىلىلد ٟمزًمىلىل٧م ذم يىلىلقم قمٞمىلىلد، يم٠مٟمىلىلف ي٘مىلىلقل: أسمنمىلىل، [3]المائاادة:﴾اإِلؾْمىلىل

 وم٘مد اَّتذ اعمًٚمٛمقن يقم ٟمزول  ذه أي٦م قمٞمدًا.

ذم قمرومىلىل٦م وذم يىلىلقم نٕمىلىل٦م، ويىلىلقم ااٛمٕمىلىل٦م يىلىلقم  ¢٧م ورؾمىلىلقل اهلل ذًمىلىلؽ سم٠مهنىلىل٤م ٟمزًمىلىل

قمٞمد اعمًٚمٛملم إؾمٌققمل، يتٙمرر ًمٞمس ذم يمؾ ؾمٜم٦م، سمؾ وذم يمؾ أؾمٌقع ُمىلرة، عمىل٤مذا 

ن  ذه أيىل٦م ًمىلق ٟمزًمىل٧م قمٚمىلٞمٝمؿ َّٓتىلذوا يىلقم ٟمزوهلىل٤م قمٞمىلدًا، إىم٤مل  ذا احلؼم اًمٞمٝمقدي، 

ٕم٦م، وأيمٛمٚمٝم٤م وم٠مهمٜم٤م ؿ عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمٗمْمؾ اهلل قمز وضمؾ قمغم قم٤ٌمده سم٠من أشمؿ هلؿ اًمنمي

قمىلىلـ آضمتٝمىلىل٤مدات اًمِمخّمىلىلٞم٦م اًمتىلىلل ىمىلىلد يتٗمٜمٜمىلىلقن هبىلىل٤م ويتقؾمىلىلٕمقن ومٞمٝمىلىل٤م، ًمٞمت٘مرسمىلىلقا سمىلىلذًمؽ 

إمم اهلل زًمٗمىلىلك، وىمىلىلد يْمىلىلٚمقن؛ ٕٟمٜمىلىل٤م ٟمٕمٚمىلىلؿ نٞمٕمىلىل٤ًم أن اعمجتٝمىلىلد ُمٕمىلىلرض ًمٚمخٓمىلىل٠م، وإن 

ف إذا ُم٤م أومرغ ضمٝمىلده عمٕمرومىل٦م اًمّمىلقاب اًمىلذي أُمىلره اهلل سمىلف، يمىلام ئيم٤من ُم٠مضمقرًا قمغم ظمٓم

إذا طمٙمىلىلىلؿ احلىلىلىل٤ميمؿ »احلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلحٞمح ذم اًمٌخىلىلىل٤مري وهمىلىلىلػمه: ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ذم 

 .شوم٤مضمتٝمد وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران، وإذا أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد

ومتامم اًمنميٕم٦م إذًا يٖمٜمٞمٝمؿ قمىلـ ُمثىلؾ  ىلذه آضمتٝمىل٤مدات اًمتىلل يىلراد هبىل٤م شمقؾمىلٞمع دائىلرة 
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اًمت٘مىلىلىلرب إمم اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ، وم٘مىلىلىلد ؾمىلىلىلدت وأهمٚم٘مىلىلىل٧م وأمىلىلىل٧م  ىلىلىلذه اًمىلىلىلدائرة، ومٚمىلىلىلؿ يٌىلىلىلؼ 

تٝمدوا ومىلٞمام ي٘مىلرهبؿ إمم اهلل قمىلز وضمىلؾ؛ ٕن اهلل قمىلز وضمىلؾ ىمىلد ًمٚمٜم٤مس طم٤مضم٦م إمم أن جي

ُمىلىل٤م شمريمىلىل٧م ؿمىلىلٞمئ٤ًم ي٘مىلىلرسمٙمؿ إمم »أشمىلىلؿ اًمٜمٕمٛمىلىل٦م سمىلىلذًمؽ، وهلىلىلذا ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: 

اهلل إٓ وأُمىلىلىلىلىلرشمٙمؿ سمىلىلىلىلىلف، وُمىلىلىلىلىل٤م شمريمىلىلىلىلىل٧م ؿمىلىلىلىلىلٞمئ٤ًم يٌٕمىلىلىلىلىلديمؿ قمىلىلىلىلىلـ اهلل وي٘مىلىلىلىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىلىلىلىل٤مر إٓ 

ـ اًمىلىلٞمامن أٟمىلىلف ، ًمىلىلذًمؽ ضمىلىل٤مء قمىلىلـ سمٕمىلىلض اًمًىلىلٚمػ و ىلىلق سم٤مًمْمىلىلٌط طمذيٗمىلىل٦م سمىلىلشوهنٞمىلىلتٙمؿ قمٜمىلىلف

ومىلا شمٕمٌىلدو ٤م، أي: ومىلا شمتٕمٌىلدوا  ¢ىم٤مل: يمىلؾ قمٌىل٤مدة مل يتٕمٌىلد ٤م أصىلح٤مب رؾمىلقل اهلل 

 هب٤م.

وىمد شمٚم٘مك  ذا اعمٕمٜمك اخلٚمػ إول قمـ اًمًٚمػ إول ذم قم٤ٌمرات ُمتٜمققم٦م ُمىلـ 

 ¢أ ٝم٤م ىمقل ُم٤مًمؽ رمحىلف اهلل: ُمىلـ اسمتىلدع سمدقمىل٦م يرا ىل٤م طمًىلٜم٦م وم٘مىلد زقمىلؿ أن حمٛمىلدًا 

اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛم٧ُم ﴿شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م، اىمرءوا ىمقل اهلل

ؿُ  ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلل َوَرِوىلىلىل اَم ِديٜمىًلىلىل٤م قَمَٚمىلىلىل . ىمىلىلىل٤مل ذًمىلىلىلؽ، ومىلىلىلام مل يٙمىلىلىلـ [3]المائااادة:﴾اإِلؾْمىلىلىل

 يقُمئذ ديٜم٤ًم، ٓ يٙمقن اًمٞمقم ديٜم٤ًم، وٓ يّمٚمح آظمر  ذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م.

ر اهلجىلرة رمحىلف اهلل  ىلل سمحىلؼ يمىلام يمىل٤مٟمقا ي٘مقًمىلقن ىمىلديام:  ذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ إُمىل٤مم دا

شمٙمتىلىل٥م سمىلىلامء اًمىلىلذ ٥م؛ ٕهنىلىل٤م ووىلىلح٧م ًمٜمىلىل٤م اعم٘مّمىلىلقد ُمىلىلـ  ىلىلذه أيىلىل٦م اًمتىلىلل مٜمىلىلك ذًمىلىلؽ 

اًمٞمٝمىلقدي أهنىلىل٤م ًمىلق ٟمزًمىلىل٧م قمٚمىلٞمٝمؿ َّٓتىلىلذو ٤م قمٞمىلدًا، واعمًىلىلٚمٛمقن واحلٛمىلد هلل اَّتىلىلذو ٤م 

ااٛمٕمىل٦م أيْم٤ًم قمٞمدًا، يمام ؾمٛمٕمتؿ ُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أهن٤م ٟمزًم٧م يقم 

 قمغم قمروم٦م. ¢ورؾمقل اهلل 

ومٝمق ي٘مقل قمغم صٞمٖم٦م اًمتٜمٙمػم اًمذي يٗمٞمد اًمِمٛمقل: ُمـ اسمتىلدع سمدقمىل٦م واطمىلدة يرا ىل٤م 

 ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م. ¢طمًٜم٦م، وم٘مد زقمؿ أن حمٛمدًا 

ُمـ  ٜم٤م يٜمٌٖمل قمغم يمؾ ُمًىلٚمؿ قمىلرل  ىلذه احل٘مٞم٘مىل٦م و ىلذه اعمٜمىل٦م اًمتىلل اُمىلتـ اهلل هبىل٤م 

 َّٓ نمىليٕم٦م، ومٞمًتحًىلـ ُمىل٤م ؿمىل٤مء ًمىلف قم٤مدشمىلف  يتجىلرأ قمىلغم ُم٘مىل٤مم اًمقمغم قم٤ٌمده سم٢ميمامًمف ديٜمىلف أ
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أو  قاه، أو أي رء آظمر ُمـ اًمٌدع وحمدصم٤مت إُمقر سمحجىل٦م، و ىلذه احلجىل٦م طمجىل٦م 

طمْم٦م ـم٤معم٤م ٟمًٛمٕمٝم٤م ُمـ يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس وىمد يٙمقن ومٞمٝمؿ ُمـ يٜم٥ًم إمم اًمٕمٚمؿ إذا دا

ُمىلىلىل٤م ُأٟمٙمىلىلىلر قمٚمٞمىلىلىلف سمدقمىلىلىل٦م مل شمٙمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ  ىلىلىلدي اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام، ومل شمٙمىلىلىلـ ذم قمٝمىلىلىلد 

يىلىل٤م أظمىلىلل؟! يٖمٗمٚمىلىلقن نٞمٕمىلىل٤ًم  ىلىل١مٓء اًمٜمىلىل٤مس  ؿمىلىلقل ااىلىلقاب:ن اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، يٙمىلىلق

قمىلىلـ أيىلىل٦م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م ؟ وشمٗمًىلىلػم اإلُمىلىل٤مم ُم٤مًمىلىلؽ هلىلىل٤م، سم٘مقًمىلىلف: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م 

ظمىلىل٤من اًمرؾمىلىل٤مًم٦م، ومٝمىلىل١مٓء اًمىلىلذيـ ي٘مقًمىلىلقن طمٞمىلىلٜمام شم٘مىلىلٞمؿ  ¢طمًىلىلٜم٦م، وم٘مىلىلد زقمىلىلؿ أن حمٛمىلىلدًا 

ومٞمٝمىلىل٤م  اب:ااىلىلقاحلجىلىل٦م قمٚمىلىلٞمٝمؿ سمىلىل٠من  ىلىلذا اًمىلىلذي شمٗمٕمٚمىلىلف، ي٤ٌمدروٟمىلىلؽ سم٘مىلىلقهلؿ: ؿمىلىلق ومٞمٝمىلىل٤م؟ 

ٟم٦ًٌم ااٝمؾ، إمم اًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ، و ق اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم اًمذي أٟمزل  ذه أي٦م، أو 

، اًمىلىلىلذي أُمىلىلىلر سمتٌٚمٞمىلىلىلغ يمىلىلىلؾ ُمىلىلىل٤م أوطمىلىلىلل إًمٞمىلىلىلف ممىلىلىل٤م ¢ومٞمٝمىلىلىل٤م ٟمًىلىلىل٦ٌم يمىلىلىلتامن اًمٕمٚمىلىلىلؿ إمم حمٛمىلىلىلد 

٤م ُأٟمىلِزَل إًَِمٞمىْلَؽ ﴿يتٕمٚمؼ سمنمع اهلل قمز وضمؾ، يمام ىم٤مل قمز وضمىلؾ:  ْغ ُمىَل قُل سَمٚمِّىل ؾمىُل ىَل٤م اًمرَّ ٤م َأهير يىَل

ـْ رَ  ـَ ُِم ْٖم٧َم ِرؾَم٤مًَمتَُف َواهللَُّ َيْٕمِّمُٛمَؽ ُِم َؽ َوإِْن مَلْ شَمْٗمَٕمْؾ وَماَم سَمٚمَّ  .[63]المائدة:﴾اًمٜم٤َّمسِ  سمِّ

 : .. : .. ( 34/ 61) اهلدى والنور /

قمٜمدُم٤م ٟمٌلم ًمٌٕمض اًمٜم٤مس ُمثىلؾ  ىلذا اًمٙمىلام اًمىلذي شمٗمْمىلٚم٧م سمىلف ضمىلزاك اهلل  اًم١ًمال:

ذم اإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ  »: ¢ظمىلىلىلىلػمًا، ي٘مىلىلىلىلقل: يًتِمىلىلىلىلٝمد سمحىلىلىلىلدي٨م قمىلىلىلىلـ اًمرؾمىلىلىلىلقل 

 ومحٌذا ًمق شمقوح ًمٜم٤م، يمٞمػ ٟمرد قمٚمٞمف اًمرد اًمّمحٞمح اًمًٚمٞمؿ؟  شطمًٜم٦م..

احل٘مٞم٘م٦م أن  ذا اًم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمٝمؿ ضمدًا، ذًمؽ ٕن ًمىلف  اًمِمٞمخ:

قماىم٦م ىمقي٦م سمام أذت ذم شمْم٤مقمٞمػ يماُمىلل اًمًىل٤مسمؼ أٟمىلف ًمىلٞمس ًمٜمىل٤م أن ٟمًتحًىلـ، وم٘مىلد 

ُمىلـ »ة واًمًام ذم احلدي٨م اًمّمىلحٞمح: ي٘مقل ىم٤مئؾ: يمٞمػ  ذا، وىمد ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّما

ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف أضمر ٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، دون أن 

يٜم٘مص ُمـ أضمقر ؿ رء، وُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م ومٕمٚمٞمف وزر ٤م، ووزر ُمـ 

 .شرءأوزار ؿ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ 
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ٛمٜم٤م ُمـ يمت٥م قمٚمامء اًمتٗمًػم أن ُمىلـ اًمٓمىلرق اًمتىلل ومجقاسم٤ًم قمغم ذًمؽ أىمقل: ًم٘مد شمٕمٚم

يتٛمٙمـ هب٤م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ ومٝمؿ أي٦م ومٝماًم ؾمٚمٞماًم وصحٞمح٤ًم أن يتٕمىلرل قمىلغم ؾمىل٥ٌم 

ٟمزوهلىلىلىل٤م، إذا يمىلىلىل٤من هلىلىلىل٤م ؾمىلىلىل٥ٌم ٟمىلىلىلزول؛ ومىلىلىل٢من ذًمىلىلىلؽ يًىلىلىل٤مقمد ُمًىلىلىل٤مقمدة ىمقيىلىلىل٦م ًمٚمقصىلىلىلقل إمم 

اًمٗمٝمىلىلىلؿ اًمّمىلىلىلحٞمح هلىلىلىل٤م سمٕمىلىلىلد أن يًىلىلىلتٕمٛمؾ ُمىلىلىلع اًمتٕمىلىلىلرل قمىلىلىلغم ؾمىلىلىل٥ٌم اًمٜمىلىلىلزول، اؾمىلىلىلتٕمامل 

رسمٞم٦م اًمتل شم٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ اًمٙمام اًمٕمر ، وسمخ٤مص٦م يمىلام رب اًمٕمىل٤معملم أداب اًمٕم

 شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم.

شمٕمٚمٛمٜم٤م  ذا ُمٜمٝمؿ، وم٤مىمت٧ًٌم أٟم٤م وم٤مئدة، وم٘مٚم٧م يمام ىم٤مًمقا  ؿ ومٞمام قُمِرل ذم أؾم٤ٌمب 

هن٤م ُم٤ًمقمدة يمٌػمة ًمٗمٝمؿ أي٦م ومٝمىلاًم صىلحٞمح٤ًم، اىمتًٌىل٧م ُمىلـ ذًمىلؽ وم٘مٚمىل٧م: إٟمزول أي٦م 

تٕمرل قمىلغم ؾمىل٥ٌم شمًمٜمٌقي ومٝماًم صحٞمح٤ًم، أن يمذًمؽ مم٤م ي٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ احلدي٨م ا

ورود احلىلىلدي٨م،  ٜمىلىل٤مك ذم اًم٘مىلىلرآن ؾمىلىل٥ٌم اًمٜمىلىلزول، أُمىلىل٤م ذم احلىلىلدي٨م ومًىلىل٥ٌم اًمىلىلقرود، 

أي: أن ٟمٕمىلرل اعمٜم٤مؾمىل٦ٌم اًمتىلل ىمىلىل٤مل اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلىلام احلىلدي٨م ومٞمٝمىل٤م، وؾمىلىلتٕمٚمٛمقن 

ضمٞمدًا أ ٞم٦م  ذه اًم٘م٤مقمدة، أن ٟمٕمرل ؾم٥ٌم ورود احلدي٨م، ومًٞمتٌلم ًمٙمؿ، يمؿ اًمٗمرق 

 ل ؾم٥ٌم اًمقرود، وُمـ همٗمؾ قمـ  ذا اًم٥ًٌم ومل يٕمرومف.سملم ُمـ قمر

ممىل٤م رواه اإلُمىل٤مم ُمًىلىلٚمؿ ذم   شُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م.. » ىلذا احلىلدي٨م: 

يمٜمىل٤م ضمٚمقؾمىل٤ًم قمٜمىلد »صحٞمحف ُمـ رواي٦م ضمرير سمىلـ قمٌىلد اهلل اًمىلٌجكم ريض اهلل قمٜمىلف ىمىل٤مل: 

، ومج٤مءه أقمراب جمت٤م  اًمٜمامر، ُمت٘مٚمىلدي اًمًىلٞمقل، قمىل٤مُمتٝمؿ ُمىلـ ُميىل، سمىلؾ ¢اًمٜمٌل 

َ  ¢يمٚمٝمؿ ُمـ ُمي، ومٚمام رآ ؿ رؾمقل اهلل   .شر وضمٝمف..ٕمَّ َم

ت ُماُمىلىلح وضمٝمىلىلف إمم ُمىلىل٤م يىلىلدل قمىلىلغم طمزٟمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ػمَّ َٖمىلىل مٕمىلىلر وضمٝمىلىلف: يٕمٜمىلىلل شمَ 

 .¢طمٞمٜمام رأى قماُم٤مت اًمٗم٘مر قمغم  ١مٓء اًمٜم٤مس اًمذيـ ىمدُمقا قمغم اًمٜمٌل 

قا ُِمىلىلىلىل ﴿وم٘مىلىلىلىل٤مم ذم اًمّمىلىلىلىلح٤مسم٦م ظمٓمٞمٌىلىلىلىل٤ًم، وىمىلىلىلىلرأ ىمىلىلىلىلقل اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم:  » ٤م َوَأْٟمِٗمُ٘مىلىلىلىل ـْ َُمىلىلىلىل

ـْ ىَمٌِْؾ َأْن َي٠ْميِتَ َأطَمَديُمؿُ  ْرشَمٜمِل إِمَم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم  َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم اعمَْْقُت وَمٞمَُ٘مقَل َربِّ ًَمْقٓ َأظمَّ
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ـَ  ـْ ُِم َق َوَأيُم دَّ لمَ  وَم٠َمصَّ ٤محِلِ ، صمؿ وقمٔمٝمؿ ويم٤من ُمـ وقمٔمىلف إيىل٤م ؿ أن [40]المنافقون:﴾اًمّمَّ

 ، سمّم٤مع ؿمٕمػمه.ىم٤مل هلؿ: شمّمدق رضمؾ سمدر ف، سمديٜم٤مره، سمّم٤مع سمره

 شمّمدق: ومٕمؾ ُم٤مض يمام ي٘مقل قمٚمامء اًمٜمحق، ًمٙمٜمف سمٛمٕمٜمك إُمر، أي: ًمٞمتّمدق.

)شمّمىلىلىلدق رضمىلىلىلؾ( أي: ًمٞمتّمىلىلىلدق اًمرضمىلىلىلؾ ُمىلىلىلٜمٙمؿ سمىلىلىلام يتًىلىلىلػم ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلىلدىم٤مت ُمىلىلىلـ 

 ٟم٘مقد، درا ؿ أو دٟم٤مٟمػم، ُمـ ـمٕم٤مم، ىمٛمح أو ؿمٕمػم، مر.. أو ٟمحق ذًمؽ.

٥م هيٕمىل٤ًم وذ ىل ¢ومتحرك أول ُمىلـ امىلرك رضمىلؾ ُمىلـ اًمىلذيـ ؾمىلٛمٕمقا ظمٓمٌىل٦م اًمٜمٌىلل 

إمم داره ًمٞمٕمىلىلقد وىمىلىلد محىلىلؾ سمٓمىلىلرل صمقسمىلىلف ُمىلىل٤م شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٤مت، ومقوىلىلٕمٝم٤م أُمىلىل٤مم 

اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، وم٘م٤مم أظمرون، وذ ٥م أيْم٤ًم يمؾ ُمٜمٝمؿ ًمٞمٕمقد سمام شمٞمن ًمف ُمىلـ 

ُمىلـ اًمّمىلدىم٤مت يمىل٠ميمقام ااٌىل٤مل، أيمىلقام، ومٚمىلام رأى  ¢صدىم٤مت، وم٤مضمتٛمع أُمىل٤مم اًمٜمٌىلل 

، واعمذ ٌىلىلىلىلىل٦م  ىلىلىلىلىلل اًمٗمْمىلىلىلىلىل٦م اعمٓمٚمٞمىلىلىلىلىل٦م شمٜمىلىلىلىلىلقر وضمٝمىلىلىلىلىلف يم٠مٟمىلىلىلىلىلف ُمذ ٌىلىلىلىلىل٦م ¢ذًمىلىلىلىلىلؽ رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل 

سم٤مًمىلىلىلىلذ ٥م، ومٞمىلىلىلىلتمٕ نىلىلىلىل٤مًٓ،  ٙمىلىلىلىلذا يِمىلىلىلىلٌف راوي احلىلىلىلىلدي٨م و ىلىلىلىلق ضمريىلىلىلىلر سمىلىلىلىلـ قمٌىلىلىلىلد اهلل 

اًمىلىلىلٌجكم، يمٞمىلىلىلػ اظمتٚمٗمىلىلىل٧م اٟمٓم٤ٌمقمىلىلىل٤مت اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام أظمىلىلىلػمًا قمىلىلىلغم اٟمٓم٤ٌمقم٤مشمىلىلىلف 

 إومم.

ي٘مىلىلىلقل ذم إول: مٕمىلىلىلر وضمٝمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام، ي٘مىلىلىلقل أظمىلىلىلػمًا قمٜمىلىلىلف: شمٜمىلىلىلقر 

واًمًىلام يم٠مٟمىلف ُمذ ٌىل٦م، و ىلذا اًمتٖمىلػم واًمتٜمىلقر ؾمىل٥ٌم واوىلح؛ ٕٟمىلف وضمٝمف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة 

سم٤مؾمىلىلتج٤مسم٦م أصىلىلح٤مسمف ُٕمىلىلره إيىلىل٤م ؿ سم٤مًمّمىلىلدىم٦م، ومًىلىلٕمقا قمىلىلغم أوًمئىلىلؽ  ¢ومىلىلرح رؾمىلىلقل اهلل 

 وا إًمٞمف قمٚمٞمف اًمًام ذم طم٤مًم٦م وم٘مر ُمدىمع.ؤإقمراب اًمذيـ ضم٤م

ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م »ر وضمٝمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ويم٠مٟمىلىلىلف ُمذ ٌىلىلىل٦م، صمىلىلىلؿ ىمىلىلىل٤مل: قَّ ٜمىَلىلىل شمَ 

 إمم آظمر احلدي٨م.  شطمًٜم٦م..

اٟمٔمىلىلىلروا أن: يمىلىلىلىلؿ خيٓمىلىلىل   ىلىلىلىل١مٓء اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلىلذيـ يًىلىلىلتدًمقن هبىلىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م قمىلىلىلىلغم 

ؾ اشم٤ٌمقمىلىل٤ًم ُمىلىلٜمٝمؿ ٕ ىلىلقائٝمؿ، أيىلىلـ قم٘مىلىلقهلؿ إن مل ٟم٘مىلىل سمىلىلدقمٝمؿ اًمتىلىلل اؾمتحًىلىلٜمق ٤م سمٛمجىلىلرد
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ًمٚمٌدقم٦م ُمٙم٤من ذم  ذه احل٤مدصم٦م اًمتل ؾمٛمٕمتٛمق ٤م ُمٜم٘مقًم٦م قمـ صحٞمح اإلُم٤مم ُمًٚمؿ، ٓ 

ن يقصىلىلػ سمٌدقمىلىل٦م إـماىمىلىل٤ًم، إٟمىلىلام  ىلىلق اًمّمىلىلدىم٦م، دمىلىلدون  ٜمىلىل٤م ؿمىلىلٞمئ٤ًم يٛمٙمىلىلـ أن يىلىلذيمر أو أ

ذم اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م طم٤مصمىلىلىل٤ًم هلىلىلىلؿ قمىلىلىلغم  ¢واًمّمىلىلىلدىم٦م يم٤مٟمىلىلىل٧م ُمنمىلىلىلوقم٦م ىمٌىلىلىلؾ أن خيٓمىلىلىل٥م اًمٜمٌىلىلىلل 

اًمّمدىم٦م؛ ٕٟمٙمؿ ؾمىلٛمٕمتؿ أن ُمىلـ ظمٓمٌتىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام ذم  ىلذه احل٤مدصمىل٦م أن شمىلا قمٚمىلٞمٝمؿ 

ـْ َُم٤م َرَزىْمٜم٤َميُمؿْ ﴿أي٦م اًمٙمريٛم٦م:   .. إمم آظمر ٤م.[40]المنافقون:﴾َوَأْٟمِٗمُ٘مقا ُِم

٢مذًا: ًمىلىلىلىلٞمس  ٜمىلىلىلىل٤مك ُمىلىلىلىل٤م يٛمٙمىلىلىلىلـ أن يىلىلىلىلدظمؾ ذم سمىلىلىلىل٤مب اًمٌدقمىلىلىلىل٦م احلًىلىلىلىلٜم٦م زقمٛمىلىلىلىلقا؛ ٕن ومىلىلىلىل

 اًمّمدىم٦م ُمنموقم٦م سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م وإن٤مع إُم٦م.

  شُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م..»إذًا: طمٞمىلىلىلٜمام يٗمنىلىلىلون ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

سم٘مقهلؿ: ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م، اصٓمدم  ىلذا اًمتٗمًىلػم وًمىلٞمس احلىلدي٨م، 

ٓمدم  ىلىلذا اًمتٗمًىلىلػم سمىلىل٤مًمقاىمع، ٕن اًمقاىمىلىلع ٓ يقضمىلىلد ومٞمىلىلف ُمىلىل٤م يٛمٙمىلىلـ أن يًىلىلٛمك سمدقمىلىل٦م اصىلىل

إـماىمىلىل٤ًم، أُمىلىل٤م إذا ومنىلىل سمىلىل٤معمٕمٜمك اًمٕمىلىلر ، ؾمىلىلـ سمٛمٕمٜمىلىلك: ومىلىلتح ـمري٘مىلىل٤ًم، ومٝمىلىلذا واوىلىلح ضمىلىلدًا؛ 

ٕن ذًمؽ اًمرضمؾ إول  ىلق اًمىلذي ومىلتح اًمٓمريىلؼ سمىللم يىلدي اًمّمىلح٤مسم٦م أظمىلريـ، طمٞمىلٜمام 

ظمىلىلرون قمىلىلغم ذًمىلىلؽ، ومٙمىلىل٤من  ىلىلق ىمىلىلد ذ ىلىل٥م ًمػمضمىلىلع سمىلىلام شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م، وم٤مشمٌٕمىلىلف أ

ؾمىلىلىلـ ًمىلىلىلف اًمّمىلىلىلدىم٦م، ذم ذًمىلىلىلؽ اعمجٚمىلىلىلس، أُمىلىلىل٤م اًمىلىلىلذي طمًىلىلىلٜمٝم٤م واًمىلىلىلذي ذقمٝمىلىلىل٤م، وضمٕمٚمٝمىلىلىل٤م 

ًمٚمٜم٤مس ديٜم٤ًم ًمٞمس  ق، وٓ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، وإٟمام  ىلق رب اًمٕمىل٤معملم؛ ٕن اًمٜمٌىلل 

ًمىلىلىلٞمس ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمتنمىلىلىليع رء، إٟمىلىلىلام  ىلىلىلق يمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل شمٕمىلىلىل٤ممم خم٤مـمٌىلىلىل٤ًم إيىلىلىل٤مه، أيىلىلىل٦م...  ¢

 ()طمّمؾ  ٜم٤م اٟم٘مٓم٤مع صقيت

ه ذم اارائىلىلد وسمٕمىلىلض ؤوًمىلذًمؽ ُمىلىلـ اخلٓمىل٠م اًمٗمىلىل٤مطمش ضمىلىلدًا، اخلٓمىل٠م اًمٚمٗمٔمىلىلل ُمىلىل٤م ٟم٘مىلر

اعمجات وسمٕمض اعمح٤م.ات، ىم٤مل اعمنمع.. ُمىلـ  ىلق اعمنمىلع؟ يٕمٜمىلل اعم٘مىلٜمـ، ٓ 

٤مُء ﴿ي٘مّمىلىلدون سمىلىلىلذًمؽ رب اًمٕمىلىل٤معملم، و ٜمىلىلىل٤م ٟمىلىلىلذيمر ىمىلىلقل رسمٜمىلىلىل٤م قمىلىلىلز وضمىلىلؾ:  يَمىلىلىل َأْم هَلىُلىلىلْؿ ُذَ

ـَ  قا هَلىُلىلْؿ ُِمىلىل قُمىلىل ٠ْمَذنْ  َذَ ٤م مَلْ َيىلىل ـِ َُمىلىل ي ، ومىلىل٤مهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ  ىلىلق وطمىلىلده [24]الشااو  :﴾سمىِلىلِف اهللَُّ اًمىلىلدِّ
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اعمنمع، واًمِم٤م د أن ذاك اًمّمح٤م  إول مل يٙمـ ًمف رء ذم  ذه احل٤مدصم٦م ؾمىلقى 

أٟمىلىلف ومىلىلتح اًمٓمريىلىلؼ، ذيمىلىلر أظمىلىلريـ سمىلىل٠من قمٚمىلىلٞمٝمؿ أن يًىلىلتجٞمٌقا عمىلىل٤م طمْمىلىلٝمؿ اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف 

 اًمًىلىلام ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م، ومٙمىلىل٤من ًمىلىلف أضمىلىلر  ىلىلذه اًمّمىلىلدىم٦م، وأضمىلىلر اًمّمىلىلدىم٤مت إظمىلىلرى اًمتىلىلل

 شمّمدق هب٤م اًمذيـ ؾم٤مروا ُمًػمشمف، واىمتدوا سمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ نٞمٕم٤ًم.

 ذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمٕمروم٦م ؾم٥ٌم ورود احلدي٨م، وأٟمٜم٤م إذا قمرومٜم٤م  ذا اًم٥ًٌم، طمٞمٜمئذ 

.سمٜم٤م سمتىل٠مويٚمٝمؿ ًمٚمحىلدي٨م سمٛمٕمٜمىلك: ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م، .سمٜمىل٤م هبىلذا 

   ذه احل٤مدصم٦م؟اًمتٗمًػم قمرض احل٤مئط، وىمٚمٜم٤م هلؿ:  ٤مشمقا، ويـ اًمٌدقم٦م ذم

وًمىلىلذًمؽ ىمٚمىلىل٧م ُمىلىلرة أو أيمثىلىلر ُمىلىلـ ُمىلىلرة: إذا مل يٙمىلىلـ ذم احل٤مدصمىلىل٦م يمىلىلام ؾمىلىلٛمٕمتؿ طمىلىل٤مدث 

طمدث يٛمٙمـ أن ٓ يٙمىلقن ذقمىل٤ًم ُمٕمروومىل٤ًم ُمىلـ ىمٌىلؾ، وإٟمىلام  ىلق رء طمًىلـ اؾمتحًىلٜمف 

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ »أطمىلىلد احلىلىل٤م.يـ، ومٞمٙمىلىلقن سمدقمىلىل٦م، ىمٚمٜمىلىل٤م طمٞمٜمئىلىلذ: ٓ يتخىلىلذ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم اًمّمىلىلدىم٦م ُمىلىلع اًمتٗمًىلىلػم اًمىلىلذي ي٘مقًمىلىلف  ىلىلق ىمىلىلد ىم٤مهلىلىل٤م   شذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م..

 سمٕمض اخلٚمػ: ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م.

يمٜمىلىلىل٧م أىمىلىلىلقل، وأيمىلىلىلرر ذًمىلىلىلؽ أطمٞم٤مٟمىلىلىل٤ًم: ٓ يٛمٙمىلىلىلـ ًمرضمىلىلىلؾ قمىلىلىلر ، سمىلىلىلؾ ٓ يٛمٙمىلىلىلـ ًمرضمىلىلىلؾ 

أقمجٛمىلىلل ُمىلىلثكم أٟمىلىل٤م أًمٌىلىل٤مين، أن ي٘مىلىلقل: ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م، سمٛمٕمٜمىلىلك ُمىلىلـ 

ذا رضمؾ قمر  ُمًتٕمرب، أصٚمف اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمّمدىم٦م،  

قمجٛمىلىلىلل، قمىلىلىل٤مر قمٚمٞمىلىلىلف أن ي٘مىلىلىلقل ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلام: ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م 

سمٛمٕمٜمىلىلك: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم احل٤مدصمىلىل٦م اًمتىلىلل مل ي٘مىلىلع ومٞمٝمىلىل٤م إٓ 

اًمّمىلىلىلىلدىم٦م، ومٙمٞمىلىلىلىلػ يٜمًىلىلىلىل٥م  ىلىلىلىلذا اعمٕمٜمىلىلىلىلك إقمجٛمىلىلىلىلل اًمىلىلىلىلذي يرومْمىلىلىلىلف طمتىلىلىلىلك إقمجٛمىلىلىلىلل 

مم أومّمىلح ُمىلـ ٟمٓمىلؼ سم٤مًمْمىل٤مد،  ىلذا ظمٓمىل٠م ومىل٤مدح اعمًتٕمرب، يمٞمػ يٜم٥ًم  ذا اعمٕمٜمك إ

 ضمدًا، وم٤مقمتؼموا ي٤م أوزم إسمّم٤مر.

 ذا رء ٟمًتٗمٞمده وم٘مط ُمـ ُمٕمرومتٜم٤م ًم٥ًٌم احلدي٨م، ويمام ىمٚم٧م ًمٙمؿ آٟمٗم٤ًم قمٚمامء 
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اًمتٗمًػم ي٘مقًمىلقن: ُمٕمرومىل٦م ؾمىل٥ٌم ٟمىلزول أيىل٦م يًىل٤مقمد قمىلغم ُمٕمرومىل٦م ُمٕمٜم٤م ىل٤م، واًمٌىل٤مىمل ُمىلـ 

ي٨م يًىلىلىلىل٤مقمد قمىلىلىلىلغم ُمٕمرومىلىلىلىل٦م اًمٚمٖمىلىلىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىلىلىل٦م وآداهبىلىلىلىل٤م، يمىلىلىلىلذًمؽ ُمٕمرومىلىلىلىل٦م ؾمىلىلىلىل٥ٌم ورود احلىلىلىلىلد

 احلدي٨م، صمؿ اًم٤ٌمىمل ُمـ أداب اًمٕمرسمٞم٦م وًمٖمتٝم٤م.

أىمقل رء آظمر سمٖمض اًمٜمٔمىلر قمىلـ  ىلذا إُمىلر إول، و ىلق ؾمىل٥ٌم ورود احلىلدي٨م، 

ُمـ ؾمـ »صمؿ ذم اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م:   شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م..»احلدي٨م ي٘مقل: 

غم ُم٘مىلىل٤مم اًمِمىلىل٤مرع ون قمىلىلٟمًىلىل٠مل  ىلىل١مٓء اًمٜمىلىل٤مس اًمىلىلذيـ يتجىلىلرؤ  شذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م..

ْؿ ﴿احلٙمىلىلٞمؿ اًمىلىلذي اُمىلىلتـ قمٚمٞمٜمىلىل٤م سم٤مٔيىلىل٦م اًمتىلىلل سمىلىلدأٟم٤م اًمٙمىلىلام طمقهلىلىل٤م:  اًْمٞمَىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىل

، ومٞمحًىلىلٜمقن ويٓمٚم٘مىلىلقن ُمىلىلـ اًمىلىلديـ ُمىلىل٤م أهمٚمىلىلؼ سم٤مسمىلىلف وظمتٛمىلىل٧م اًمٜمقاومىلىلؾ [3]المائاادة:﴾ِديىلىلٜمَُٙمؿْ 

 ويمؾ اعم٘مرسم٤مت إمم اهلل قمز وضمؾ يمام ذيمرٟم٤م ذم احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ.

ٕمرومىل٦م اًمًىلٜم٦م احلًىلٜم٦م، وُمٕمرومىل٦م اًمًىلٜم٦م اًمًىلٞمئ٦م، آًمٕم٘مىلؾ، ٟم٘مقل هل١مٓء: ُم٤م  ق ؾمىلٌٞمؾ ُم

 أم اًمنمع؟

 ذا ؾم١مال ُمٝمؿ ضمدًا، و ق ذم اقمت٘م٤مدي إن يم٤مٟمقا ُمٜمّمٗملم ُمٌتٖملم ـمىل٤مًمٌلم ًمٚمحىلؼ، 

ؾمٞم٘مقًمقن أطمد ؿمٞمئلم، وطمٞمٜمذاك يتٌلم ُم٤م ذم ٟمٗمقس  ١مٓء أو ىمٚمقب  ١مٓء ُمـ قمٚمؿ 

 أو ضمٝمؾ.

ٜم٘مىلىلؾ أم ـمريىلىلؼ اًمٕم٘مىلىلؾ؟ اًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م واًمًىلىلٜم٦م اًمًىلىلٞمئ٦م، ُمٕمرومىلىل٦م ذًمىلىلؽ أ ىلىلق ـمري٘مىلىلف اًم

 وم٢من ىم٤مًمقا ـمريؼ اًمٜم٘مؾ: ىمٚمٜم٤م هلؿ أصٌتؿ، ومٚمٜم٘مػ  ٤م ٜم٤م ًمٜمٌح٨م.

وإن ىمىلىلىل٤مًمقا ـمريىلىلىلؼ اًمٕم٘مىلىلىلؾ ظمرضمىلىلىلقا قمىلىلىلـ أ ىلىلىلؾ اًمًىلىلىلٜم٦م وااامقمىلىلىل٦م، وأحل٘مىلىلىلقا سمىلىلىلٌٕمض 

اًمٗمىلىلرق اًمْمىلىل٤مًم٦م اًمتىلىلل ُمٜمٝمىلىل٤م اعمٕمتزًمىلىل٦م، اًمىلىلذيـ ئمىلىلـ يمثىلىلػمًا ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس أهنىلىل٤م ومرىمىلىل٦م ُمْمىلىل٧م 

ل آصم٤مر ىلىلىل٤م ُمٜمٌثىلىلىل٦م ذم نىلىلىلىل٤م ػم واٟم٘مْمىلىلىل٧م واٟم٘مروىلىلىل٧م، واًمقاىمىلىلىلىلع أن  ىلىلىلذه اًمٗمرىمىلىلىل٦م ٓ شمىلىلىلىلزا

اًمٜمىلىل٤مس طمتىلىلك ُمىلىلـ أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م زقمٛمىلىلقا، ٕن ُمىلىلٜمٝم٩م أوًمئىلىلؽ ُمىلىلٜمٝم٩م  ىلىل١مٓء، ُمىلىلٜمٝم٩م  ىلىل١مٓء 

ذم امٙمٞمٛمٝمؿ ًمٕم٘مقهلؿ،  ق ُمٜمٝم٩م أوًمئؽ م٤مُم٤ًم، ىمٚم٧م ًمٙمؿ آٟمٗم٤ًم ذم أصمٜم٤مء اًمٙمام قمـ 
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 ذا اعمقوقع اهل٤مم، إذا أٟمٙمر قمغم سمٕمْمٝمؿ سمدقم٦م ُمـ  ىلذه اًمٌىلدع، ؾمىلٞم٘مقل ًمىلؽ: ؿمىلق 

  ذا طمٙمؿ اًمٜم٘مؾ، أم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ؟  ومٞمٝم٤م ي٤م أظمل، أشمرون

ٝمؿ وقمىل٤مداهتؿ، ومىل٢مذا أصىل٤مسمقا ئأُم٤م أٟم٤م وم٠مىمقل: ٓ اًمٕم٘مؾ وٓ اًمٜم٘مؾ، وإٟمام طمٙمؿ أ ىلقا

ذم ااىلىلقاب وىمىلىل٤مًمقا: ٓ، ُمٕمرومىلىل٦م اًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م واًمًىلىلٜم٦م اًمًىلىلٞمئ٦م ُمرضمٕمٜمىلىل٤م ذم ذًمىلىلؽ إمم 

 اًمنمع، إمم اًمٜم٘مؾ.

٦م، إذا اشمٗم٘مٜمىل٤م قمىلغم أن إذًا: ىمٗمقا ُمٕمٜم٤م  ٤م ٜم٤م، إذا ىمٚمٜم٤م  ذا إُمر  ق ُمـ اًمًٜم٦م احلًٜم

ُمٕمروم٦م ذًمؽ يٙمىلقن سم٤مًمٜم٘مىلؾ، ومٝمىل٤مت اًمٜم٘مىلؾ اًمىلذي يىلدل قمىلغم أن  ىلذا اًمٌمىلء اًمىلذي أٟمىل٧م 

شمًتحًىلىلىلٜمف، ضمىلىلىل٤مء سمىلىلىلف اًمٜم٘مىلىلىلؾ وًمىلىلىلٞمس اًمٕم٘مىلىلىلؾ، و ٜمىلىلىل٤م شمٜم٘مٓمىلىلىلع اعمج٤مدًمىلىلىل٦م ُمىلىلىلع  ىلىلىل١مٓء؛ ٕن 

ُمّمىلىلىلػم ؿ ؾمىلىلىلٞمٙمقن إُمىلىلىل٤م اخلْمىلىلىلقع ًمٚمحىلىلىلؼ طمٞمىلىلىلٜمام يٕمجىلىلىلزون قمىلىلىلـ اإلشمٞمىلىلىل٤من سم٤مًمٜم٘مىلىلىلؾ اًمىلىلىلذي 

جيىل٤مدًمقا سم٤مًم٤ٌمـمىلؾ، طمٞمٜمئىلذ ٟم٘مىلقل هلىلؿ يمىلام ىمىل٤مل مًـ سمدقمتٝمؿ، وإُمىل٤م أن يٙمىل٤مسمروا وأن 

 .[63]الف قان:﴾اْا٤َمِ ُٚمقَن ىَم٤مًُمقا ؾَماًُم٤م َوإَِذا ظَم٤مـَمٌَُٝمؿُ ﴿شمٕم٤ممم: 

ٚمٜم٘مىلؾ، وإذا رضمٕمٜمىل٤م ًمإذًا: اًمتحًلم  ٜم٤م ًمٚمٌمىلء واؾمىلت٘م٤ٌمطمف، ومىل٢مٟمام يٙمىلقن سمىل٤مًمرضمقع 

همىلػم  إمم اًمٜم٘مؾ اؾمؽمطمٜم٤م نٞمٕم٤ًم، وارشمٗمع اخلال، أٟم٤م أ.ب ًمٙمؿ ُمثاً سمًٞمٓم٤ًم ضمدًا،

 اعم٠ًمًم٦م اًمتل ـمرطمٜم٤م ٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، وىمدُمٜم٤م هل٤م  ذه اًمٙمٚمٛم٦م.

اعمّم٤مومح٦م اًمتل يٗمٕمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس سمٕمد اًمّماة، ٟمٙمقن أٟم٤م واًمِمٞمخ داظمٚملم اعمًىلجد، 

شماىمٞمٜمىلىلىل٤م وشمّمىلىلىل٤مومحٜم٤م وام٤مدصمٜمىلىلىل٤م ويمىلىلىلؾ رء ومٕمٚمٜمىلىلىل٤مه، صىلىلىلٚمٞمٜم٤م، شم٘مٌىلىلىلؾ اهلل.. شم٘مٌىلىلىلؾ اهلل.. ُمىلىلىل٤م 

ن إ ي٘مىلىلقل ًمىلىلؽ دًمٞمؾ أن  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ؾمىلىلقل ٓاًمىلىل ىلىلذا؟ سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ـمٞمىلىل٥م ؿمىلىلق 

ن اًمرؾمىلىلقل إاًمرؾمىلىلقل يمىلىل٤من يٗمٕمىلىلؾ  ىلىلذا؛ ٕٟمىلىلف يٕمىلىلرل أن  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م، وؾمىلىلقل ٓ ي٘مىلىلقل 

 قمٚمٞمف اًمًام أُمر سمذًمؽ؛ ٕٟمف ٓ ؾمٌٞمؾ إمم اًمتٕمرل قمغم ُمثؾ  ذا إُمر.

َذًمَِؽ ﴿إذًا: طمجىلىلتٝمؿ يمحجىلىل٦م إوًمىلىللم، يمىلىلام ىمىلىل٤مل شمٕمىلىل٤ممم:  ٤م يَمىلىل ْدَٟم٤م آسَم٤مَءَٟمىلىل ْؾ َوضَمىلىل ٤مًُمقا سَمىلىل ىَمىلىل

 .[34]الشع ا::﴾َيْٗمَٕمُٚمقنَ 
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  شُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م..»ٝمىلىلذا ضمىلىلقاب اًمًىلىل١مال اًمًىلىل٤مسمؼ أن طمىلىلدي٨م: وم

إمم آظمىلىلىلىلره، ٓ يىلىلىلىلدًمؾ قمىلىلىلىلغم أن ذم اإلؾمىلىلىلىلام سمدقمىلىلىلىل٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م، وإٟمىلىلىلىلام ذم اإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م 

طمًٜم٦م، وُمٕمروم٦م اًمًٜم٦م احلًٜم٦م  ق ُمـ ـمريؼ اًمًٜم٦م وًمٞمس ُمـ ـمريؼ اًمٕم٘مىلؾ أو اًمٕمىل٤مدة 

 أو اهلقى.

 : .. ( 21:  49/ 61) اهلدى والنور /
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 ٞ حطِٞ يف اإلضالَال بدع

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور أٟمٗمًىلٜم٤م  اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م ُمىلـ هيىلده اهلل ومىلا ُمْمىلؾ ًمىلف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

ـَ آَُمٜمُق﴿ ٤َم اًمَِّذي ٚمُِٛمقنَ َي٤م أهَير ًْ َّٓ َوأَٟمْتُْؿ ُُم َـّ إِ ٓ َمُقشُم  .[402]   عم ان:﴾ا اشمَُّ٘مقا اهللََّ طَمؼَّ شُمَ٘م٤مشمِِف َو

٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَُّ٘مقا َرسمَُّٙمؿُ ﴿ ـْ ٟمَْٗمىلٍس َواطِمىلَدةٍ َوظَمَٚمىلَؼ ُِمٜمَْٝمىل٤م َزْوضَمَٝمىل٤م َوسَمىل٨مَّ ُِمىلٜمُْٝماَم  َي٤م أهَير اًمَِّذي ظَمٚمََ٘مُٙمىلْؿ ُِمىل

٤مًء َوا ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ ٤ًٌمِرضَم٤م َْرطَم٤مَم إِنَّ اهللََّ يَم٤مَن قَمٚمَٞمُْٙمْؿ َرىمِٞم ٤مَءًُمقَن سمِِف َوٕا ًَ  .[4]النسا::﴾شمَُّ٘مقا اهللََّ اًمَِّذي شَم

ًٓ ؾَمىلىلىلِديًدا ﴿ ـَ آَُمٜمىُلىلىلقا اشمَُّ٘مىلىلىلقا اهللََّ َوىُمقًُمىلىلىلقا ىَمىلىلىلْق ىلىلىلِذي ىلىلىل٤م اًمَّ َ ُيّْمىلىلىلٚمِْح ًَمُٙمىلىلىلْؿ أقَْماَمًَمُٙمىلىلىلْؿ َوَيْٖمِٗمىلىلىلْر ًَمُٙمىلىلىلْؿ * َيىلىلىل٤م أهَير

ـْ ُيٓمِ   أُم٤م سمٕمد: [34-30]األحبا :﴾اهللََّ َوَرؾُمقًَمُف وَمَ٘مْد وَم٤مَز وَمْقًزا قَمٔمِٞماًم  عِ ُذٟمُقسَمُٙمْؿ َوَُم

ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدى  ىلىلىلىلىلدى حمٛمىلىلىلىلىلد صىلىلىلىلىلغم اهلل وقمٚمٞمىلىلىلىلىلف وآًمىلىلىلىلىلف وؾمىلىلىلىلىلٚمؿ، وذ إُمىلىلىلىلىلقر 

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

صىلىلىلغم اهلل  أريىلىلىلد أن أذيمىلىلىلر سمىلىلىل٠مدب إؾمىلىلىلاُمل، وشمٕمٚمىلىلىلٞمؿ ُمىلىلىلـ شمٕمىلىلىل٤مًمٞمؿ اًمرؾمىلىلىلقل اًمٙمىلىلىلريؿ

وقمٚمٞمىلىلف وآًمىلىلف وؾمىلىلٚمؿ و ىلىلق ُمىلىلـ اًمتٕمىلىل٤مًمٞمؿ اًمتىلىلل جيٝمٚمٝمىلىل٤م يمثىلىلػم ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس، وىمىلىلؾ ُمىلىلـ يٜمٌىلىلف 

قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اخلىلىلىلقاص، ومىلىلىل٢مين أٓطمىلىلىلظ ذم يمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ إطمٞمىلىلىل٤من يٙمىلىلىلقن اًم٘مىلىلىل٤مدم ؿمخّمىلىلىل٤ًم، 

ويًىلىلىلت٘مٌٚمف اعمًىلىلىلت٘مٌٚمقن ًمىلىلىلف ذم ُمٌىلىلىل٤مدرهتؿ إيىلىلىل٤مه سم٤مًمًىلىلىلام، و ىلىلىلذا ظمىلىلىلال اًمتٕمٚمىلىلىلٞمؿ اًمىلىلىلذي 

: يٙمقن ذم صقرة أظمرى خم٤مًمٗم٦م هلذا اًمتٕمٚمٞمؿ، أذت إًمٞمف آٟمٗم٤ًم، يمام أن إُمر أطمٞم٤مٟم٤مً 

و ىلىلق أن يت٘مىلىلدم رضمىلىلؾ إمم رايمىلىل٥م ذم اًمًىلىلٞم٤مرة ًمٞمًىلىلٚمؿ قمٚمٞمىلىلف ومٞمٌىلىل٤مدره اًمرايمىلىل٥م سم٤مًمًىلىلام، 
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يًىلىلٚمؿ اعمىلىل٤مر قمىلىلغم اًم٘م٤مقمىلىلد، » ىلىلذا أيْمىلىل٤ًم: ظمٚمىلىلػ؛ ٕن اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ي٘مىلىلقل: 

 .شواًم٘مٚمٞمؾ قمغم اًمٙمثػم، واًمّمٖمػم قمغم اًمٙمٌػم

: ىمىلىلىل٤مدُمقن إمم  ٜمىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلـ قمٚمٞمٜمىلىلىل٤م أن ٟمٚم٘مىلىلىلل ومٝمىلىلىلذا أدب جيىلىلىل٥م أن ٟمرقمىلىلىل٤مه، ومىلىلىلٜمحـ ُمىلىلىلثاً 

اًمًام، وقمغم اعمًت٘مٌٚملم أن يًت٘مٌٚمقٟم٤م ُمع اًمًام أي: ُمىلع رد اًمًىلام،  ىلذا شمٜمٔمىلٞمؿ 

 ُمـ اًمرؾمقل اًمٙمريؿ ًمٙمٞمػ يٙمقن إًم٘م٤مء اًمًام.

ُمىلىلـ اًم٘مٚمٞمىلىلؾ قمىلىلغم اًمٙمثىلىلػم، وُمىلىلـ اًمّمىلىلٖمػم قمىلىلغم اًمٙمٌىلىلػم، وُمىلىلـ اًم٘مٚمٞمىلىلؾ قمىلىلغم اًمٙمثىلىلػم، 

احل٘مٞم٘مىل٦م: جيىل٥م أن ٟمتٜمٌىلف هلىل٤م، وأن ٟمحٞمىلل وُمـ اعم٤مر قمىلغم اًم٘م٤مقمىلد، ومٝمىلذه أُمىلقر ذم 

اًمٕمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م؛ ًمٜمحٔمىلىلك سمىلىلذًمؽ سمىلىل٤مٕضمر اًمىلىلذي ٓ يٙمىلىل٤مد مَمىلىل اعمًىلىلتٜمٌط ُمىلىلـ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف 

ُمـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ومٚمىلف أضمر ىل٤م، وأضمىلر ُمىلـ قمٛمىلؾ هبىل٤م إمم يىلقم »اًمًام: 

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أضمقر ؿ رء

سمىلىلىلد ُمىلىلىلـ إًمٗمىلىلىل٤مت اًمٜمٔمىلىلىلر إمم وهبىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم واًمٌمىلىلىلء سم٤مًمٌمىلىلىلء يىلىلىلذيمر يمىلىلىلام ي٘مىلىلىل٤مل: ٓ

؛ ٕن شُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م»اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح هلذا احلدي٨م اًمّمىلحٞمح: 

  اخلىلىل٤مـم  قمىلىلازم يمثىلىلػمًا ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس يًىلىلٞمئقن ومٝمٛمىلىلف، صمىلىلؿ يٌٜمىلىلقن قمىلىلغم  ىلىلذا اًمٗمٝمىلىلؿ اًمًىلىلٞم

ضمىلىلرل  ىلىل٤مر، يٌٜمىلىلقن قمىلىلغم اًمٗمٝمىلىلؿ اًمًىلىلٞم  واخلىلىل٤مـم ، أو اخلٓمىلىل٠م  وىمّمىلىلقر  ىلىلل قمىلىلغم ؿمىلىلٗم٤م

ـ آسمتداع ذم اًمديـ ٓ ؾمٌٞمؾ هلؿ إمم همٚم٘مف إٓ سمٜمٌىلذ قمغم إىمؾ هلذا احلدي٨م سم٤مسم٤ًم ُم

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم »اًمٗمٝمىلؿ اًمًىلىلٞم  هلىلىلذا احلىلىلدي٨م طمٞمىل٨م: أهنىلىلؿ يٗمنىلىلون ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلىلام: 

سم٘مىلىلىلىلقهلؿ: ُمىلىلىلىلـ اسمتىلىلىلىلدع ذم اإلؾمىلىلىلىلام سمدقمىلىلىلىل٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م، وُمىلىلىلىلـ  ٜمىلىلىلىل٤م   شاإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م

٦م يٜمٓمٚم٘مقن ومٞمحًٜمقن اعمئ٤مت سمؾ إًمىلقل ُمىلـ اًمٌىلدع فمٜمىل٤ًم ُمىلٜمٝمؿ أهنىل٤م ُمىلـ اًمٌىلدع احلًىلٜم

اًمتىلىلىلىلل أراد ىلىلىلىل٤م اًمرؾمىلىلىلىلقل اًمٙمىلىلىلىلريؿ قمٚمٞمىلىلىلىلف أومْمىلىلىلىلؾ اًمّمىلىلىلىلاة وأشمىلىلىلىلؿ اًمتًىلىلىلىلٚمٞمؿ هبىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م 

 اًمّمحٞمح، وًمٞمس إُمر يمذًمؽ.

 وإذا يم٤من إُمر يمام ي٘م٤مل: وسمْمد ٤م شمتٌلم إؿمٞم٤مء.
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ُمىلـ ؾمىلـ »ومام  ق ود  ذا اًمٗمٝمؿ اخل٤مـم  أٓ و ق شمٗمًػم ؿ ًم٘مقًمف قمٚمٞمف اًمًام: 

سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م،  ىلىلذا ظمٓمىلىل٠م، ومىلىلام أي: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام  شذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م

اًمذي  ق اًمّمقاب اًمذي ٟمرد سمف  ذا اخلٓم٠م، وٟمرد ُم٤م سمٜمل قمٚمٞمف ُمىلـ شمٗمريٕمىل٤مت اعمئىل٤مت 

 ُمـ اًمٌدع سمؾ إًمقل يمام ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤ًم؟

ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م »ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ًمٖمىلىلىلىل٦م أي: ومىلىلىلىلتح ـمري٘مىلىلىلىل٤ًم ٓ أيمثىلىلىلىلر،  ااىلىلىلىلقاب:

١مدي إمم ؾمىلىلٜم٦م أي: ومىلىلتح ـمري٘مىلىل٤ًم ذم اإلؾمىلىلام أي ذم اًمىلىلديـ أي: ذم اًمٕمٌىلىل٤مدة شمىلىل شطمًىلىلٜم٦م

أي: ومىلىلتح ـمري٘مىلىل٤ًم إمم ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م، و ىلىلذا  شُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م»طمًىلىلٜم٦م، 

ُمٕمٜمىلىل٤مه: أن  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م مل امىلىلدث ُمىلىلـ ضمديىلىلد، وإٟمىلىلام  ىلىلل ُمنمىلىلوقم٦م ُمىلىلـ ىمىلىلديؿ ضمىلىل٤مء هبىلىل٤م 

اًْمَٞمىلىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلْؿ دِيىلىلىلٜمَُٙمْؿ ﴿اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام اًمىلىلىلذي ٟمىلىلىلزل قمٚمٞمىلىلىلف اًم٘مىلىلىلرآن اًمٙمىلىلىلريؿ: 

 .[3]المائدة:﴾اإِلؾْماَم دِيٜم٤ًم ْؿ ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ َوأَْمَْٛم٧ُم قَمٚمَٞمْٙمُ 

ي٘مقل اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ إُم٤مم دار اهلجرة رمحف اهلل: ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م يرا ٤م 

وا ىمىلقل ؤطمًٜم٦م، وم٘مد زقمؿ أن حمٛمدًا صغم اهلل وقمٚمٞمف وآًمف وؾمٚمؿ ظم٤من اًمرؾمىل٤مًم٦م، اىمىلر

 دِيىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوأَْمَْٛمىلىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلل َوَرِوىلىلىلٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلؿُ  اًْمَٞمىلىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلؿْ ﴿اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم: 

 .[3]المائدة:﴾اإِلؾْماَم دِيٜم٤ًم

ىمىلىل٤مل ُم٤مًمىلىلؽ شمٕمٚمٞم٘مىلىل٤ًم قمىلىلغم  ىلىلذه أيىلىل٦م ويماُمىلىلف اًمًىلىل٤مسمؼ: ومىلىلام مل يٙمىلىلـ يقُمئىلىلذ ديٜمىلىل٤ًم أي: 

يىلىلقم ٟمىلىلزول  ىلىلذه أيىلىل٦م اًمٞمىلىلقم ومىلىلام مل يٙمىلىلـ يقُمئىلىلذ ديٜمىلىل٤ًم ٓ يٙمىلىلقن اًمٞمىلىلقم ديٜمىلىل٤ًم، وٓ يّمىلىلٚمح 

 ُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م.آظمر  ذه إ

ٓ يٕمٜمىلىلىلىلىلل ؾمىلىلىلىلىلٜم٦م   شُمىلىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلىلىلٜم٦م»إذًا: ىمقًمىلىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلىلام: 

 ؿ وو.. إمم ُمذا ٌٝمؿ، وُمِم٤مرهبؿ وهمىل٤ميتٝمؿ أ ىلقاؤ اؾمتحًٜمٝم٤م اًمٜم٤مس قمغم اظمتال

آظمره، ٓ وإٟمام ؾمٜم٦م ُمٕمرووم٦م طمًٜمٝم٤م ذم اإلؾمام، وقمىلغم اًمٕمٙمىلس ُمىلـ ذًمىلؽ ذم مىل٤مم 

 احلدي٨م.
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ؾمىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلٞمئ٦م ومٕمٚمٞمىلىلىلف وزر ىلىلىل٤م ووزر ُمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلؾ هبىلىلىل٤م إمم يىلىلىلقم وُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام »

 .شاًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أوزار ؿ رء

ُمىل٤م  ىلىلق اًمًىلىلٌٞمؾ عمٕمرومىل٦م اًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م وُمٕمرومىل٦م اًمًىلىلٜم٦م اًمًىلىلٞمئ٦م طمتىلك يٙمىلىلقن ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ 

 ُمقىمٗملم ُمت٤ٌميٜملم ُمـ اًمًٜم٦م احلًٜم٦م، وُمـ اًمًٜم٦م اًمًٞمئ٦م؟

٘مف اًمٜمىل٤مس أُم٤مُمٝمىل٤م، ومىلا اعمقىمػ اًمائؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمًٜم٦م احلًٜم٦م: أن يٗمتح ـمري٘م٤ًم أهمٚم

يٙم٤مد أيمثر اًمٜم٤مس يّمىلٚمقن إًمٞمٝمىل٤م، سمًىل٥ٌم أو أيمثىلر، وأيمىلؼم ؾمىل٥ٌم  ىلق ااٝمىلؾ سم٤مإلؾمىلام، 

وم٤مًمٜم٤مس ٓ يٙم٤مدون يٕمرومقن ُمـ اإلؾمام إٓ اؾمٛمف، ويمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمقىمػ اًمثىل٤مين 

تقن قمىلىلىلغم اًمقىمىلىلىلقع ومسم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمًىلىلىلٜم٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م، يْمىلىلىلع سم٤مسمىلىلىل٤ًم يٖمٚم٘مىلىلىلف أُمىلىلىل٤مم اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلذيـ يتٝمىلىلىل٤م

 اًمٜمىلىل٤مر ذم اًمًىلىلٜم٦م اًمًىلىلٞمئ٦م، ُمىلىل٤م  ىلىلق اًمًىلىلٌٞمؾ عمٕمرومىلىل٦م اًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م هت٤مومىلىل٧م اًمٗمىلىلراش قمىلىلغم

واًمًٜم٦م اًمًٞمئ٦م أ ق قم٘مقًمٜم٤م أ ىلل أ قاؤٟمىل٤م؟ أ ىلل قم٤مدشمٜمىل٤م؟ ٓ ًمىلٞمس رء ُمىلـ ذًمىلؽ إٟمىلام 

اًْمَٞمىلىلىلىلىلىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىلىلىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىلىلىلىلْؿ ﴿ ىلىلىلىلىلىلىلق اإلؾمىلىلىلىلىلىلىلام اًمىلىلىلىلىلىلىلذي ؾمىلىلىلىلىلىلىلٛمٕمتؿ آٟمٗمىلىلىلىلىلىلىل٤ًم ىمىلىلىلىلىلىلىلقل رب اًمٕمىلىلىلىلىلىلىل٤معملم: 

 .[3]المائدة:﴾دِيٜمَُٙمؿْ 

ُمف قمٚمٞمف ذًمؽ سم٠مطم٤مديىل٨م يمثىلػمة ُمٜمٝمىل٤م: ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف صمؿ أووح ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾما

ُم٤م شمريم٧م ؿمٞمئ٤ًم ي٘مرسمٙمؿ إمم اهلل إٓ وأُمرشمٙمؿ سمف، وُمىل٤م شمريمىل٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ي٤ٌمقمىلديمؿ »اًمًام: 

 .شقمـ اهلل وي٘مرسمٙمؿ إمم اًمٜم٤مر إٓ وهنٞمتٙمؿ قمٜمف

إذًا: ذاك  ق اًمٓمريؼ احلًـ، و ذا  ىلق اًمٓمريىلؼ اًمًىلٞم  ومٚمىلٞمس ًمٜمىل٤م أي شمٗمٙمىلػم وأي 

ٕمروم٦م اًمٓمريؼ احلًـ ُمـ اًمٓمريؼ اًمًٞم  ًمٞمس ًمٜم٤م وم٘مط إٓ أن اضمتٝم٤مد وأي اؾمتٜم٤ٌمط عم

 ٟمٜمٓمٚمؼ إمم اًمًٜم٦م احلًٜم٦م وإٓ أن ٟمٜمٍمل قمـ اًمًٜم٦م اًمًٞمئ٦م.

وم٤مؾمتدٓل أوًمئؽ اًمٜم٤مس هبذا احلدي٨م قمغم اؾمتح٤ًمن اًمٌدع أسمٕمد ُمىل٤م يٙمىلقن قمىلـ 

اًمّمىلىلقاب، وي١ميمىلىلد ذًمىلىلؽ: ًمٙمىلىلؿ أُمىلىلقر يمثىلىلػمة ُمىلىلـ أ ٝمىلىل٤م: أن شمٕمرومىلىلقا ؾمىلىل٥ٌم ورود  ىلىلذا 

ء اًمتٗمًىلىلىلىلػم رمحٝمىلىلىلىلؿ اهلل ي٘مقًمىلىلىلىلقن: إذا قمىلىلىلىلرل ؾمىلىلىلىل٥ٌم ٟمىلىلىلىلزول أيىلىلىلىل٦م احلىلىلىلىلدي٨م؛ ٕن قمٚمىلىلىلىلام
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قمرل ٟمّمػ ُمٕمٜم٤م ٤م واًمٜمّمػ أظمر يٗمٝمؿ ُمـ اًمٚمٖمىل٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م وأؾمىل٤مًمٞمٌٝم٤م، اىمت٤ٌمؾمىل٤ًم ُمىلـ 

 ىلىلذه ااٛمٚمىلىل٦م اًمتٗمًىلىلػمي٦م أىمىلىلقل: إذا قمىلىلرل ؾمىلىل٥ٌم ورود احلىلىلدي٨م قمىلىلرل ٟمّمىلىلػ ُمٕمٜمىلىل٤مه، 

ف اًمًىلام: واًم٤ٌمىمل يٗمٝمؿ ُمـ اًمٚمٖم٦م، ُم٤م ؾم٥ٌم ورود  ذا احلدي٨م سم٠مي ُمٜم٤مؾم٦ٌم ىم٤مل قمٚمٞم

أىمىلىلىل٤مل ذًمىلىلىلؽ ذم ؾمىلىلىلٜم٦م يمىلىلىلام ومنىلىلىلٟم٤م ٤م ُمٕمروومىلىلىل٦م ذم   شُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م»

اإلؾمام ُمِمٝمقرة ذم اًم٘مرآن، وذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام؟ أم ىمىل٤مل ذًمىلؽ ذم 

ُمىلـ ؾمىلـ »رأي ذم قمٛمؾ اسمتدقمف إٟم٤ًمن ُمـ قمٜمد ٟمٗمًف دون إذن ُمىلـ رسمىلف أو ٟمٌٞمىلف وم٘مىل٤مل: 

 ق إُمر إول و ق يمام ضمىل٤مء ذم صىلحٞمح ًمٞمس  ذا وإٟمام   شذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م

يمٜمىلىل٤م ضمٚمقؾمىلىل٤ًم ُمىلىلع »ُمًىلىلٚمؿ ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م ضمريىلىلر سمىلىلـ قمٌىلىلد اهلل اًمىلىلٌجكم ريض اهلل قمٜمىلىلف ىمىلىل٤مل: 

 .شومج٤مءه أقمراب جمت٤م  اًمٜمامر ُمت٘مٚمدي اًمًٞمقل ¢اًمٜمٌل 

ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م ضمريىلىلر سمىلىلـ قمٌىلىلد اهلل اًمىلىلٌجكم ريض  شصىلىلحٞمحف»روى اإلُمىلىل٤مم ُمًىلىلٚمؿ ذم 

جىلىلىل٤مءه أقمىلىلىلراب جمتىلىلىل٤م  اًمىلىلىلٜمامر ُمت٘مٚمىلىلىلدي وم ¢يمٜمىلىلىل٤م ضمٚمقؾمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلع اًمٜمٌىلىلىلل »اهلل قمٜمىلىلىلف ىمىلىلىل٤مل: 

مٕمىلىلر  ¢اًمًىلىلٞمقل، قمىلىل٤مُمتٝمؿ ُمىلىلـ ُميىلىل سمىلىلؾ يمٚمٝمىلىلؿ ُمىلىلـ ُميىلىل، ومٚمىلىلام رآ ىلىلؿ رؾمىلىلقل اهلل 

أي: شمٖمىلىلػمت ُماُمىلىلح وضمٝمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ؿمىلىلٗم٘م٦م وطمًىلىلٜم٤ًم قمىلىلغم  ىلىل١مٓء إىمىلىلقام  شوضمٝمىلىلف

إقمىلىلراب ًمِمىلىلدة وم٘مىلىلر ؿ اًمىلىلدال قمٚمٞمىلىلف طمىلىل٤مهلؿ وًم٤ٌمؾمىلىلٝمؿ جمتىلىل٤م  اًمىلىلٜمامر، اًمىلىلٜمامر نىلىلع: 

اًمٌٓم٤مٟمٞمىل٦م ُمىلىلـ وم٘مىلىلر ؿ ومىلىل٤ماملم ـمىلرل اًمٌٓم٤مٟمٞمىلىل٦م دائىلىلرة ـم٤مىمىلىل٦م و ىلىلؿ ٟمٛمىلرة و ىلىلق اًمثىلىلقب ُمثىلىلؾ 

عمىل٤م  ¢ُمٜمزًمٞمٜمف قمغم أيمت٤مومٝمؿ،  ذه اًمٕم٤ٌمءة شمٌٕمٝمؿ،  ىلذا ُمىلـ وم٘مىلر ؿ، وم٘مىل٤مم رؾمىلقل اهلل 

رآ ؿ ذم  ذه احل٤مًم٦م خيٓم٥م ذم اًمّمىلح٤مسم٦م ويمىل٤من ممىل٤م ظمٓمىلٌٝمؿ سمىلف ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة 

ـْ ىَمٌْؾِ ﴿»واًمًام:  ـْ َُم٤م َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم ْرشمَٜمىِلل  أَْن َي٠ميِْتَ أطََمَديُمؿُ  َوأَٟمِْٗمُ٘مقا ُِم ٓ أظَمَّ اعمَْْقُت ومَٞمَُ٘مقَل َربِّ ًَمْق

ـَ  ـْ ُِمىلىلىل َق َوأيَُمىلىلىل ىلىلىلدَّ لمَ  إمَِم أضََمىلىلىلٍؾ ىَمِريىلىلىل٥ٍم وَم٠مَصَّ ىلىلىل٤محِلِ صمىلىلىلؿ ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام:  [40]المناااافقون:﴾ اًمّمَّ

 .ششمّمدق رضمؾ سمدر ف سمديٜم٤مره سمّم٤مع سمره سمّم٤مع ؿمٕمػمه

ام شمٞمنىل ًمىلف، ومىلام يمىل٤مد رؾمىلقل شمّمدق: ومٕمؾ ُم٤مض اعم٘مّمقد سمف: ًمٞمتّمدق أطمىلديمؿ سمىل
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أن يىلىلتؿ ظمٓمٌتىلىلف طمتىلىلك ىمىلىل٤مم رضمىلىلؾ ُمىلىلـ اا٤مًمًىلىللم يٜمٓمٚمىلىلؼ ًمٞمٕمىلىلقد و ىلىلق مٛمىلىلؾ ذم  ¢اهلل 

ـمىلىلرل صمقسمىلىلف ُمىلىل٤م شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ ـمٕمىلىل٤مم، أو درا ىلىلؿ وووىلىلٕمٝم٤م أُمىلىل٤مم اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة 

واًمًىلىلام ومٚمىلىلام رأى أصىلىلح٤مسمف أظمىلىلرون ُمىلىل٤م ومٕمىلىلؾ صىلىل٤مطمٌٝمؿ  ىلىلذا ىمىلىل٤مم يمىلىلؾ ُمىلىلٜمٝمؿ ًمٞمٕمىلىلقد 

ودرا ىلىلؿ ودٟمىلىل٤مٟمػم، ونٕمىلىل٧م  ىلىلذه أُمىلىل٤مم اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف  أيْمىلىل٤ًم: سمىلىلام شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ ـمٕمىلىل٤مم

أيمىلىلىلقام يم٠مُمثىلىلىل٤مل ااٌىلىلىل٤مل ـمٌٕمىلىلىل٤ًم: ُم٘مّمىلىلىلقد  ¢اًمًىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل ضمريىلىلىلر: ومىلىلىل٤مضمتٛمع أُمىلىلىل٤مم اًمٜمٌىلىلىلل 

هتٚمىلىلىلىلؾ وضمٝمىلىلىلىلف يم٠مٟمىلىلىلىلف  ¢ااٌىلىلىلىل٤مل: يٕمٜمىلىلىلىلل: أيمىلىلىلىلقام وىلىلىلىلخٛم٦م ومٚمىلىلىلىلام رأى ذًمىلىلىلىلؽ رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

ُمذ ٌىلىلىل٦م يٕمٜمىلىلىلل: أؾمىلىلىل٤مرير وضمٝمىلىلىلف إومم اًمتىلىلىلل دًمىلىلىلىل٧م قمىلىلىلغم طمزٟمىلىلىلف وأؾمىلىلىلٗمف قمىلىلىلغم  ىلىلىلىل١مٓء 

طمٞمٜمام رأى أصح٤مسمف قمٚمٞمف اًمًام يًتجٞمٌقن خلٓمٌتف وًمدقمقشمف إي٤م ؿ  شمّمقرت م٤مُم٤مً 

قمىلىلغم أن يتّمىلىلدىمقا قمىلىلغم إظمىلىلقاهنؿ ومّمىلىل٤مر وضمٝمىلىلف ي٘مىلىلقل ضمريىلىلر و ىلىلق اًمٕمىلىلر  اًمٗمّمىلىلٞمح: 

 ٥م أي: يتمٕ اًمرؾمقل قمٚمٞمف ذيم٠مٟمف ُمذ ٦ٌم، ُم٤م  ل اعمذ ٦ٌم؟  ل اًمٗمْم٦م اعمٓمكم سم٤مًم

ُمىلىلـ أصىلىلح٤مسمف  اًمًىلىلام امىلىلقل ٟمىلىلقرًا ومرطمىلىل٤ًم وهورًا وطمْمىلىلقرًا سمتجٛمىلىلع  ىلىلذه اًمّمىلىلدىم٤مت

 قمٚمٞمف اًمًام.

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م ومٚمىلىلف أضمر ىلىل٤م وأضمىلىلر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م »: ¢ ٜمىلىل٤م ىمىلىل٤مل 

أي: إن ذاك اًمرضمؾ إول يمتىل٥م  شإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أضمقر ؿ رء

اهلل ًمف أضمىلر صىلدىمتف ىمٚمىل٧م أو يمثىلرت، صمىلؿ يمتىل٥م اهلل ًمىلف أضمىلر اعمتّمىلدىملم ُمىلـ سمٕمىلده؛ ٕٟمىلف 

 يؼ ـمريؼ اإلشمٞم٤من سم٤مًمّمدىم٦م. ق اًمذي ومتح هلؿ  ذه اًمٓمر

أن ٟم٘مىلىلقل هلىلىل١مٓء اًمىلىلذيـ يٗمنىلىلون احلىلىلدي٨م سمىلىلذاك اًمتٗمًىلىلػم اخلىلىل٤مـم : ُمىلىلـ اسمتىلىلدع، 

أيىلىلـ اًمٌدقمىلىل٦م ذم  ىلىلذه احل٤مدصمىلىل٦م؟ ٓ يقضمىلىلد  ٜمىلىل٤م إٓ اًمّمىلىلدىم٦م، واًمّمىلىلدىم٦م يم٤مٟمىلىل٧م ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ 

ُمنمىلىلىلوقم٦م وًمىلىلىلق مل شمٙمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ ُمنمىلىلىلوقم٦م وم٘مىلىلىلد صىلىلىل٤مرت طمٞمٜمئىلىلىلذ ُمنمىلىلىلوقم٦م طمٞمىلىلىلٜمام شمىلىلىلا 

٤مسم٘م٦م، أٟمٗم٘مىلىلقا ممىلىل٤م رزىمٜمىلىل٤ميمؿ،  ىلىلذا ًمىلىلق ومىلىلرض أن أيىلىل٦م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام أيىلىل٦م اًمًىلىل

 ٟمزًم٧م آٟمٞم٤ًم، و ل يم٤مٟم٧م ُمـ ىمٌؾ ُمٕمرووم٦م.
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إذًا: ُمىلىلىلـ اخلٓمىلىلىل٠م اًمٗمىلىلىل٤مطمش أن ٟمٗمنىلىلىل ىمىلىلىلقل اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام سمىلىلىلام يتٜمىلىلىل٤مرم ُمىلىلىلع 

اًمًٞم٤مق واًم٤ًٌمق، وم٤مًم٤ًٌمق أن اًمٜم٤مس شمّمدىمقا سمٕمد أن طمْمٝمؿ اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام 

طمْمىلىلىل٤ًم ًمٖمىلىلىلػمه قمىلىلىلغم أن يٙمىلىلىلقن  ¢اًمٜمٌىلىلىلل قمىلىلىلغم اًمّمىلىلىلدىم٦م، وشمٌٕمىلىلىلقا اًمرضمىلىلىلؾ إول وم٘مىلىلىل٤مل 

أؾمقة ًمٖمػمه ذم ومتح اًمٓمريؼ إمم ُم٤م  ىلق ُمنمىلوع ُمًىلٌقق ذم اًمنمىليٕم٦م يمٝمىلذه اًمّمىلدىم٦م: 

 إمم آظمره.  شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ...»

وأٟمىلىلىل٤م طمٞمىلىلىلٜمام أشمٓمىلىلىلرق عمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذا اعمقوىلىلىلقع أىمىلىلىلقل: يًىلىلىلتحل ُمىلىلىلثكم أٟمىلىلىل٤م وأٟمىلىلىل٤م اًمرضمىلىلىلؾ 

ُمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم صىلىلىلدىم٦م واإلشمٞمىلىلىل٤من سمىلىلىل٠مُمر إقمجٛمىلىلىلل إًمٌىلىلىل٤مين ًمىلىلىلق أن  ٜمىلىلىل٤مك ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم 

سمٛمٕمٜمىلك: ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام   شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م»ُمنموع، وم٠مىمقل: 

ُ أٟم٤م ُمع أين أقمجٛمل وأًم٤ٌمين ًمٙمـ قمٜمدي ىمٚمٞمؾ ـمٚم٥م ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م،  سمدقم٦م طمًٜم٦م، ُأقَمػمَّ

أقمىلىلػم ومىلىلٞمام إذا ىمٚمىلىل٧م سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم صىلىلدىم٦م ُمنمىلىلوقم٦م : ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، 

ن أيىلـ اًمٌدقمىل٦م  ىلذه اًمتىلل شمٓمٌىلؼ ىمقًمىلؽ  ىلذا قمىلغم  ىلذه؟ إذا ومنىل ُمىلـ ؾمىلـ ؾمٞم٘م٤مل زم: أ

ذم اإلؾمىلىلىلام سمٛمٕمٜمىلىلىلك: ُمىلىلىلـ اسمتىلىلىلدع قمىلىلىل٤مر قمىلىلىلغم ُمثٚمٜمىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلـ إقمىلىلىل٤مضمؿ أن ٟمٗمنىلىلىل ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذا 

اًمتٗمًىلىلػم اًمٕمجٞمىلىل٥م اًمٖمريىلىل٥م، ومٙمٞمىلىلػ يّمىلىلدر ُمثٚمىلىلف ُمىلىلـ اًمٕمىلىلرب إىمحىلىل٤مح إصىلىلٞمٚملم ذم 

ٝمىلؾ اًمىلذي اًمٕمرسمٞم٦م شمٕمج٥م ذم ذًمؽ يمىل٠من إ ىلقاء شمٕمٛمىلؾ قمٛمٚمٝمىل٤م ذم اًمٜمىل٤مس ذ ُمىلـ اا

 جيٝمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

ومىلىل٢مذًا: ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م يٕمٜمىلىلل: ؾمىلىلٜم٦م ُمنمىلىلوقم٦م يمىلىل٤من اًمٓمريىلىلؼ إًمٞمٝمىلىل٤م 

ُمٖمٚم٘م٤ًم ُمٝمٛماً ٓ يٜمتٌٝمقن اًمٜم٤مس هلذه اًمًٜم٦م، وم٘مىل٤مم رضمىلؾ ودقمىل٤م اًمٜمىل٤مس إمم  ىلذه اًمًىلٜم٦م 

اعمنمىلىلوقم٦م ًمىلىلٞمس اًمٌدقمىلىل٦م اًمتىلىلل مل شمٙمىلىلـ ُمٕمروومىلىل٦م ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ، وؾمىلىلٜمٝم٤م  ىلىلق ُمىلىلـ قمٜمىلىلد ٟمٗمًىلىلف، 

ُمىلىل٤ًم يِمىلٌف طمىلىلديث٤ًم آظمىلر ٓ متٛمىلؾ ُمٓمٚم٘مىلىل٤ًم ُمثىلؾ  ىلىلذا اًمت٠مويىلؾ اخلىلىل٤مـم  و ىلذا احلىلدي٨م م٤م

ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل  ٜمىلىل٤م ؾمىلىلٜم٦م، وٓ يٛمٙمىلىلـ شمٗمًىلىلػم  شُمىلىلـ دقمىلىل٤م إمم  ىلىلدى»و ىلىلق ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

يمىل٤من ًمىلف أضمىلره وأضمىلر ُمىلـ قمٛمىلؾ سمىلف إمم »اهلدى  ٜم٤م سم٤مًمٌدقم٦م إـماىم٤ًم سمقضمف ُمـ اًمقضمقه، 
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أن ٟمٓمٞمىلؾ قمٚمىلٞمٙمؿ؛ ٕين  سمٜمٗمس ومٝمؿ احلدي٨م ذم اًم٤ًمسمؼ،  ىلذا وٓ ٟمريىلد  شيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

أرى صىلىل٤مطم٥م اًمىلىلدار ىمىلىل٤مئاًم، ًمٙمىلىلـ ٓسمىلىلد ُمىلىلـ ظمىلىلتؿ اًمٌحىلىل٨م  ىلىلذا وًمىلىلق سمٛماطمٔمىلىل٦م أظمىلىلػمة 

و ل: ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: إهن٤م ُماطمٔم٦م ضمدًمٞم٦م سمٛمٕمٜمك: ٓ ٟم٘مّمد سم٤مادل 

 ىلىلق اعمىلىلراء اعمٜمٝمىلىلل قمٜمىلىلف، وإٟمىلىلام ٟم٘مّمىلىلد ام٘مٞمىلىلؼ أصمىلىلر صم٤مسمىلىل٧م قمىلىلـ قمىلىلكم سمىلىلـ أ  ـم٤مًمىلىل٥م ذم 

ًمٜمىلىل٤مس قمىلىلغم ىمىلىلدر قم٘مىلىلقهلؿ أشمريىلىلدون أن يٙمىلىلذب اهلل يمٚمٛمىلىلقا ا»صىلىلحٞمح اًمٌخىلىل٤مري ىمىلىل٤مل: 

 .شورؾمقًمف

أٟمىلىل٤م ذم يمثىلىلػم ُمىلىلـ إطمٞمىلىل٤من أومىلىلؽمض أن  ىلىلذا اإلٟمًىلىل٤من ُمىلىل٤م اىمتٜمىلىلع هبىلىلذا اًمٙمىلىلام اًمًىلىل٤مسمؼ 

إـماىم٤ًم، وماسمىلد ُمىلـ أن أشمٜمىلزل ُمٕمىلف، وأٟمىل٤م أىمىلقل ًمىلف: أٟمىل٧م ُمىل٤م اىمتٜمٕمىل٧م سمىل٠من  ٜمىل٤م اًمًىلٜم٦م  ىلل 

 اًمًٜم٦م اعمنموقم٦م أص٤مًم٦م واسمتداًء.

قمىلىلىل٦م، ًمٙمىلىلىلـ ٟمحىلىلىلـ ُمتٗم٘مىلىلىلقن نٞمٕمىلىلىل٤ًم أن اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل ٟمٗمىلىلىلؽمض أن اعم٘مّمىلىلىلقد هبىلىلىل٤م: اًمٌد

يٕمٜمٞمٝمىلىل٤م احلٌٞمىلىل٥م سمزقمٛمىلىلؽ  ٜمىلىل٤م ُمقصىلىلقوم٦م سم٠مهنىلىل٤م سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، و ٜمىلىل٤مك سم٠مهنىلىل٤م سمدقمىلىل٦م ؾمىلىلٞمئ٦م، 

ومىلىلىلام  ىلىلىلق اًمًىلىلىلٌٞمؾ ًمتٛمٞمٞمىلىلىلز اًمٌدقمىلىلىل٦م احلًىلىلىلٜم٦م ُمىلىلىلـ اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م؟ إن ىمٚمىلىلىل٧م: اًمًىلىلىلٌٞمؾ  ىلىلىلق 

ُمىلـ ؾمىلـ »اًمنمع إذًا: رضمٕمٜمىل٤م إمم اًمنمىلع ؾمىلقاًء سمىل٤مًمٓمريؼ إول اًمىلذي ٟمحىلـ ٟمىل١مُمـ سمىلف، 

يٕمٜمىلىلل: ذيٕمىلىل٦م ُمنمىلىلوقم٦م ُمىلىلـ ىمٌىلىلؾ، أو سمىلىل٤معمٕمٜمك اًمىلىلذي أٟمىلىل٧م شمريىلىلده   شذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م

يٕمٜمىلىلل: أُمىلىلر سم٤مًمٕمٌىلىل٤مدة أطمىلىلدصمٜم٤م ٤م، ًمٙمىلىلـ ٓ يًىلىلٕمؽ إٓ أن شمثٌىلىل٧م ًمٜمىلىل٤م ُمىلىلـ اًمنمىلىلع أهنىلىل٤م  ىلىلذه 

اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل شمريىلىلىلد أن شمتٕمٌىلىلىلد اهلل هبىلىلىل٤م  ىلىلىلل طمًىلىلىلٜم٦م، إذًا: احلًىلىلىلـ واًم٘مىلىلىلٌح إٟمىلىلىلام ُمّمىلىلىلدره 

ًـ  ذه اًمٌدقم٦م ٟمحـ ىمٚمٜم٤م طمٞم٤م  اً وأ ىلاً اًمنمع، إذا ضمئتٜم٤م سمدًمٞمؾ ُمـ اًمنمع قمغم طم

وؾمىلىلىلٝماً وطمٞمٜمئىلىلىلذ ٓ أن ٟمٙمىلىلىلقن ىمىلىلىلد أطمىلىلىلدصمٜم٤م ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ذم اإلؾمىلىلىلام إٟمىلىلىلام أيْمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىل٤مذا؟ اشمٌٕمٜمىلىلىل٤م 

اًمنمع اًمذي سمف اؾمىلتدًمٚمٜم٤م قمىلغم طمًىلـ  ىلذا إُمىلر احلىل٤مدث، وإن ىمىل٤مل: ٓ يمىلام ي٘مقًمىلقن 

ن ُمع إؾمػ سمٕمض ااٝمٚم٦م ي٘م٤مل ًمف: ٓ شمٗمٕمىلؾ يىل٤م أظمىلل سمدقمىل٦م  ىلذه، ي٘مىلقل:  ىلذه ُمىل٤م يمىل٤م

ذم زُمـ اًمرؾمقل  ذه سمدقم٦م اٟمٔمر ي٤م أظمل ي٘مقل ًمؽ: اٟمٔمر يىل٤م أظمىلل ُمٕمٜمىلك  ىلذا: طمٙمىلؿ 
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قم٘مٚمىلىلىلف طمٞمٜمئىلىلىلذ ٟمٜمٌٝمىلىلىلف سم٠مٟمىلىلىلف ظمىلىلىلرج ُمىلىلىلـ صىلىلىلػ أ ىلىلىلؾ اًمًىلىلىلٜم٦م وااامقمىلىلىل٦م، وأدظمىلىلىلؾ ٟمٗمًىلىلىلف ذم 

صىلىلػ ومرىمىلىل٦م ُمىلىلـ ومىلىلرق اًمْمىلىلاًم٦م أٓ و ىلىلل اعمٕمتزًمىلىل٦م أوًمئىلىلؽ اًمىلىلذيـ ي٘مقًمىلىلقن سمىلىلام يٕمىلىلرل 

 قمٜمد اًمٕمٚمامء سم٤مًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم.

٘مقًمىلىلقن:  ىلىلذا طمًىلىلـ قم٘مىلىلاً، ومجىلىل٤مء اًمنمىلىلع ُمىلىلع اًمٕم٘مىلىلؾ، و ىلىلذا ىمٌىلىلٞمح قم٘مىلىلاً اعمٕمتزًمىلىل٦م ي

ومج٤مء اًمنمع ُمع اًمٕم٘مؾ، ًمٞمس اًمنمع  ق اًمذي مًـ وي٘مٌح قمٜمد اعمٕمتزًم٦م، أُم٤م أ ىلؾ 

اًمًٜم٦م وااامقم٦م ومٝمؿ ي٘مقًمقن: ُم٤م طمًٜمف اًمِمىل٤مرع ومٝمىلق طمًىلـ، وُمىل٤م ىمٌحىلف اًمِمىل٤مرع ومٝمىلق 

طمًىلٜمف اًمنمىلع، وىمىلٌح ىمٌٞمح، ًمٙمـ اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٞمؿ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من يٗمٝمؿ طمًىلـ ُمىل٤م 

ُمىلىلىلىل٤م ىمٌحىلىلىلىلف اًمنمىلىلىلىلع، ًمٙمىلىلىلىلـ ًمىلىلىلىلٞمس  ىلىلىلىلذا سمىلىلىلىل٤مُٕمر اعمْمىلىلىلىلٓمرد، و ٜمىلىلىلىل٤م ٓسمىلىلىلىلد ُمىلىلىلىلـ آؾمىلىلىلىلتدٓل 

ٚمِٞماًم ﴿سم٤مًمنمع، يمام ىم٤مل قمز وضمؾ:  ًْ ٚمُِّٛمقا شَم ًَ  .[65]النسا::﴾َوُي

وهبىلىلذا اًم٘مىلىلدر يمٗم٤ميىلىل٦م شمٕمٚمٞم٘مىلىل٤ًم قمىلىلغم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م، وسمٞمىلىل٤من أٟمىلىلف ٓ ُمًىلىلتٜمد ٕ ىلىلؾ اًمٌىلىلدع 

  رب اًمٕم٤معملم.قمغم  ذا احلدي٨م ذم امًلم سمدقمٝمؿ واحلٛمد هلل

 ضمزاك اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 وإي٤مك. اًمِمٞمخ:

  .( 00:  00: 39/ 208) اهلدى والنور / 

 .( 00:  04: 40/ 208) اهلدى والنور /
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 خل٘زٝ االبتداع ٗبٚاْ إُٔ  

 ال بدعٞ حطِٞ يف اإلضالَ

ي٘مىلىلىلقل ُمىلىلىلـ اعمٕمٚمىلىلىلقم أن اًمٕمٌىلىلىل٤مدات ذم اإلؾمىلىلىلام ٓ شمثٌىلىلىل٧م إٓ سمىلىلىلٜمص ُمىلىلىلـ  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

ومىلا جيىلقز إطمىلداث ذيمىلر وٓ قمٌىل٤مدة ومٕمٚمٞمىل٦م إٓ سمىلىلدًمٞمؾ  ¢ؾمىلٜم٦م رؾمىلقل اهلل  يمتىل٤مب اهلل أو

ُمىلىلىلـ يمتىلىلىل٤مب اهلل وؾمىلىلىلٜم٦م رؾمىلىلىلقًمف، ومىلىلىلام  ىلىلىلق طمٙمىلىلىلؿ ُمىلىلىل٤م يٗمٕمٚمىلىلىلف سمٕمىلىلىلض اعمىلىلىل١مذٟملم قمٜمىلىلىلد صىلىلىلاة 

ااٛمٕمىلىلىل٦م سمٕمىلىلىلد إذان إول طمىلىلىللم ي٘مىلىلىلقم اعمىلىلىل١مذن سم٘مىلىلىلراءة ؾمىلىلىلقرة اإلظمىلىلىلاص ُمىلىلىلرشملم أو 

٦م، ُمىل٤م  ىلق طمٙمىلؿ  ىلذا صماصم٤ًم طمتك يٜمٌف اًمٜم٤مس يمام ي٘مقل  ق ًمٚمّماة وإىم٤مُمتٝمىل٤م أو ًمٚمخٓمٌىل

 اًمٗمٕمؾ؟

مم٤م ٓ ؿمؽ ومٞمف وٓ ري٥م يؽمدد ومٞمف أن ُمثىلؾ  ىلذا إُمىلر  ىلق يمىلام أؿمىل٤مر إًمٞمىلف  اًمِمٞمخ:

اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ذم سمٕمىلض إطم٤مديىل٨م ُمىلـ حمىلدصم٤مت إُمىلقر، ٓ ؿمىلؽ أن إُمىلر 

إٟمىلىلىلىلام يمىلىلىلىل٤من ذم قمٝمىلىلىلىلد اًمٜمٌىلىلىلىلل صىلىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلىلف، وآًمىلىلىلىلف وؾمىلىلىلىلٚمؿ ذم يىلىلىلىلقم ااٛمٕمىلىلىلىل٦م وذم يمىلىلىلىلؾ 

يىل٤مم إؾمىلٌقع مل يٙمىلـ  ٜمىل٤مك ؾمىلقى إذان واإلىم٤مُمىل٦م، مل اًمّمٚمقات اخلٛمس ذم ؾم٤مئر أ

يٙمـ  ٜم٤مك رء يت٘مدم إمم إذان أو يت٠مظمر قمـ إذان، يمام أٟمف مل يٙمـ  ٜمىل٤مك رء 

يت٘مىلىلدم اإلىم٤مُمىلىل٦م أو يتىلىل٠مظمر قمىلىلـ اإلىم٤مُمىلىل٦م ُمىلىلـ اعمىلىل١مذن واعم٘مىلىلٞمؿ، وإذ إُمىلىلر يمىلىلذًمؽ ومٞمجىلىل٥م 

يمؾ نٕمىل٦م  أن ٟمًتحي ُم٤م يم٤من ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف خيٓم٥م ذم اًمّمح٤مسم٦م

يٌتدئ ظمٓم٦ٌم ااٛمٕم٦م سم٘مقًمىلف: إن احلٛمىلد هلل ٟمحٛمىلده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل 

ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م، وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمىلف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا 

 ىلىلىل٤مدي ًمىلىلىلف، وأؿمىلىلىلٝمد أن ٓ إًمىلىلىلف إٓ اهلل وطمىلىلىلده ٓ ذيىلىلىلؽ ًمىلىلىلف، وأؿمىلىلىلٝمد أن حمٛمىلىلىلدًا قمٌىلىلىلده 
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٦م: أُم٤م سمٕمد، وم٢من ظمػم اًمٙمام يمام اهلل وظمػم اهلدي ورؾمقًمف، ومٞم٘مقل ذم ظمٓم٦ٌم ااٛمٕم

 دي حمٛمد صغم اهلل قمٚمٞمف، وآًمف وؾمٚمؿ وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، 

ويمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م، زاد ذم طمىلىلىلدي٨م أو ذم روايىلىلىل٦م ًمٚمٜمًىلىلىل٤مئل: ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مر، 

ومىلىلىل٢مذا يمىلىلىل٤من طم٘مىلىلىل٤ًم و ىلىلىلق يمىلىلىلذًمؽ سمحىلىلىلؼ ظمىلىلىلػم اهلىلىلىلدى  ىلىلىلدى حمٛمىلىلىلد صىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلف، وآًمىلىلىلف 

ؿ وما جيقز عمًٚمؿ ُم١مُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف طم٘مىل٤ًم أن يت٘مىلدم سمىللم يديىلف ومىلٞمام ضم٤مءٟمىل٤م ُمىلـ وؾمٚم

ذع قمىلىلـ رسمىلىلف سمزيىلىل٤مدة أو ٟم٘مىلىلص ومىلىل٤مُٕمر يمىلىلام شم٘مىلىلقل اًمٕم٤مُمىلىل٦م ذم سمٕمىلىلض اًمىلىلٌاد اًمزائىلىلد أظمىلىلق  

اًمٜم٤مىمص.. اًمزائد أظمق اًمٜم٤مىمص؛ ومٝمؾ اًمرضمؾ اًمىلذي يّمىلكم اًمٗمجىلر ُمىلثاً صماصمىل٤ًم أو أرسمٕمىل٤ًم 

؟ ٓ ومرق سملم إُمريـ؛ ٕن يماً ُمٜمٝمام ظمال يم٤مًمذي يّمكم اعمٖمرب أرسمٕم٤ًم أو اصمٜمتلم

ُم٤م ضمىل٤مء سمىلف اًمرؾمىلقل صىلٚمقات اهلل وؾمىلاُمف قمٚمٞمىلف.. ٓ ي٘مىل٤مل  ٜمىل٤م يمىلام ي٘مىل٤مل ُمىلـ يمثىلػم ُمىلـ 

اًمٖمىلىل٤مومٚملم أو ااىلىل٤م ٚملم يىلىل٤م أظمىلىلل  ىلىلذا ذم اًمٗمىلىلرض، يٕمٜمىلىلل يقاومىلىلؼ ومىلىلقرًا أٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز أن 

رب أرسمٕمىلىل٤ًم أو ٟمّمىلىلكم اًمٗمجىلىلر صماصمىلىل٤ًم أو أرسمٕمىلىل٤ًم ويقاومىلىلؼ ومىلىلقرًا أٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز أن ٟمّمىلىلكم اعمٖمىلىل

اصمٜمتىلىللم، وااىلىلقاب قمٜمىلىلد ؿ زقمٛمىلىلقا  ىلىلذا ومىلىلرض، ٟم٘مىلىلقل ـمٞمىلىل٥م احلٛمىلىلد هلل أٟمٜمىلىل٤م اشمٗم٘مٜمىلىل٤م ذم 

اًمٗمرض، شمٕم٤مل ٟمٜمزل إمم ُم٤م ًمٞمس سمٗمرض.. إمم اًمًٜم٦م،  ؾ جيىلقز ًمىلؽ أن شمّمىلكم ؾمىلٜم٦م 

اًمٗمجر صماصم٤ًم أو أرسمٕم٤ًم؟  ٜم٤م اعمًٙملم يٌٝم٧م ٕٟمف ُمـ اًمٖمىل٤مومٚملم، وإذا اؾمىلتٞم٘مظ ُمىلع ذًمىلؽ 

ضمىلىلزاك اهلل ظمىلىلػم، إذا اٟمتٌىلىلف أٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز أيْمىلىل٤ًم اًمزيىلىل٤مدة  سمٕمىلىلد رأي وزُمىلىلـ ـمقيىلىلؾ ٟم٘مىلىلقل ًمىلىلف

طمتىلىلك ذم  ىلىلذه اًمٜم٤مومٚمىلىل٦م طمٞمٜمئىلىلذ ٟمِمىلىلٙمره قمىلىلغم  ىلىلذا آٟمتٌىلىل٤مه وٟمٜم٘مٚمىلىلف إمم سمٞمىلىل٧م اًم٘مّمىلىلٞمد يمىلىلام 

ي٘م٤مل وإمم ُمقوع اخلال.. إذًا ُم٤م اًمٗمرق سملم إذان اًمىلذي شم٘مىلدم سمىللم يديىلف زيىل٤مدة أو 

وم٘مط واًم٘مقل اًمّمحٞمح أن  شم٠ميت سمزي٤مدة ذم آظمره؟  ذا ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدًٓ أن إذان ؾمٜم٦م

إذان واضم٥م وًمٞمس سمًٜم٦م وم٘مط، سمٛمٕمٜمك أن اإلٟم٤ًمن خيػّم سملم أن يٗمٕمؾ ومٞمث٤مب، وسملم 

أن يىلىلؽمك ومىلىلا يٕم٤مىمىلىل٥م! ٓ ًمىلىلٞمس إُمىلىلر يمىلىلذًمؽ، وإٟمىلىلام إذان يم٤مإلىم٤مُمىلىل٦م يمىلىلؾ ُمىلىلٜمٝمام أُمىلىلر 

واضم٥م ٓ جيقز شمريمف وسمخ٤مص٦م ذم اعم٤ًمضمد، وم٘مد يم٤من ُمـ ؿمىلٕم٤مر اعمًىلٚمٛملم .. يمىل٤من 

ًٚمٛملم إمم درضم٦م أن اًمٜمٌل صىلغم اهلل قمٚمٞمىلف، وآًمىلف وؾمىلٚمؿ يمىل٤من إذا إذان ُمـ ؿمٕم٤مر اعم
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ظمرج هم٤مزي٤ًم داقمٞم٤ًم إمم اهلل وُمر سم٘مري٦م ُمّمٌح٤ًم أُمر أصح٤مسمف أن يتقىمٗمقا وأن يّمٖمقا إذا 

ؾمىلىلٛمٕمقا أذاٟمىلىل٤ًم ُم٣مىلىل ذم ؾمىلىلٌٞمٚمف، وإذا مل يًىلىلٛمع أذاٟمىلىل٤ًم  ىلىل٤مضمؿ اًم٘مريىلىل٦م، أي اقمتؼم ىلىل٤م ىمريىلىل٦م 

 أن إذان  ىلىلىلق ُمىلىلىلـ ؿمىلىلىلٕم٤مئر همىلىلىلػم ُمًىلىلىلٚمٛم٦م؛ ومٝمىلىلىلذا دًمٞمىلىلىلؾ قمٔمىلىلىلٞمؿ قمٛمىلىلىلكم أيمىلىلىلؼم دًمٞمىلىلىلؾ قمىلىلىلغم

اإلؾمام وٓ جيقز اًمتٝم٤مون سمىلف، ومىل٢مذا ومروىلٜم٤م أن  ىلذا إذان ؾمىلٜم٦م! وم٘مىلد اشمٗم٘مٜمىل٤م ُمىلع  ىلذا 

اعمخىلىل٤مًمػ أٟمىلىلف ٓ ومىلىلرق سمىلىللم يمقٟمىلىلف رء ؾمىلىلٜم٦م وسمىلىللم يمقٟمىلىلف ومروىلىل٤ًم أو واضمٌىلىل٤ًم أٟمىلىلف ٓ جيىلىلقز 

اًمزيىلىل٤مدة ومٞمىلىلف وٓ اًمىلىلٜم٘مص ُمٜمىلىلف، ومىلىل٢مذًا يمٞمىلىلػ اؾمىلىلتجزشمؿ اًمزيىلىل٤مدة قمىلىلغم إذان ىمٌٚمىلىلف وسمٕمىلىلده 

أؿمٞم٤مء أظمرى ممىل٤م ضمىل٤مء ذيمىلره ذم اًمًىل١مال ىمىلراءة ىمىلؾ  ىلق اهلل أطمىلد صمىلاث ُمىلرات، ورسمام 

وُم٤م يًٛمك سمٚمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمؽمىمٞم٦م سملم يدي اخلٓمٞم٥م إذا صٕمد قمغم اعمٜمؼم يقم ااٛمٕم٦م 

يمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا وذاك ٓ أصىلىلىلؾ ًمىلىلىلف ذم اًمًىلىلىلٜم٦م، ومٞمىلىلىل٤م ًمٞمىلىلىل٧م ؿمىلىلىلٕمري ُمىلىلىلـ يمىلىلىل٤من يىلىلىل١مُمـ سم٘مقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف 

قر ..  ىلىلؾ يتّمىلىلقر ُمٜمىلىلف أن اًمًىلىلام اًمًىلىل٤مسمؼ ذيمىلىلرًا: ظمىلىلػم اهلىلىلدى  ىلىلدى حمٛمىلىلد،  ىلىلؾ يتّمىلىل

يزيد قمغم  ديف قمٚمٞمف اًمًام؟ أٟم٤م أظمِمك قمغم  ١مٓء أن ي٠مشمٞمٝمؿ اًمٞم٘مىللم اعمىلقت و ىلؿ 

همىلىلىلػم ُمًىلىلىلٚمٛملم عمىلىلىل٤مذا؟ ٕين ٓ أشمّمىلىلىلقر ُم١مُمٜمىلىلىل٤ًم يىلىلىل١مُمـ سمرؾمىلىلىلقًمف طم٘مىلىلىل٤ًم وأٟمىلىلىلف سمّٚمىلىلىلغ اًمرؾمىلىلىل٤مًم٦م 

وأدى إُم٤مٟمىلىل٦م ٓ ؿمىلىلٓمط ومٞمٝمىلىل٤م وٓ ٟم٘مىلىلص وٓ زيىلىل٤مدة صمىلىلؿ  ىلىلق يتجىلىلرأ قمىلىلغم ُم٘مىلىل٤مم اًمرؾمىلىلقل 

 ديىلف ومٞمزيىلد ُمىل٤م ؿمىل٤مء قمىلغم  ديىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام ويٙمىلقن ضمقاسمىلف ُمىلع  قمٚمٞمىلف اًمًىلام وقمىلغم

إؾمػ اًمِمديد ؿمق ومٞمٝم٤م ي٤م أظمل!  ذا هم٤مومؾ واًمٖم٤مومؾ جي٥م أن يٜمٌف، ًمٙمـ أٟم٤م أظمِمك 

ُم٤م أظمِمك أن شمًتٛمر ذم اًمٖمٗمٚم٦م إمم يقم اًمقومىل٤مة، وطمٞمٜمئىلذ خُيِمىلك أن يٛمىلقت قمىلغم همىلػم 

ف اًمًام: ظمػم اهلدى اإليامن، عم٤مذا؟ ٕٟمٜمل أومٝمؿ أن  ذا اإلٟم٤ًمن ُم٤م دظمؾ ىمقًمف قمٚمٞم

 ىلىلىلدى حمٛمىلىلىلد إمم ؿمىلىلىلٖم٤مل ىمٚمٌىلىلىلف يمىلىلىلام ي٘مىلىلىل٤مل، وإٓ ًمٙمىلىلىل٤من  ىلىلىلذا وطمىلىلىلده رادقمىلىلىل٤ًم ًمىلىلىلف قمىلىلىلـ أن 

يتجرأ قمىلغم ُم٘مىل٤مم اًمٜمٌىلقة ومٞمزيىلد ومىلٞمام ضمىل٤مء سمىلف اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام سمىلزقمؿ أن  ىلذا ظمىلػم 

و ٜم٤مك طمىلدي٨م آظمىلر ي٘مىلقل اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ُم١ميمىلدًا حلديثىلف إول: ُمىل٤م سمٕمىل٨م اهلل 

ٚمٞمىلىلف أن يىلىلدل أُمتىلىلف قمىلىلغم ظمىلىلػم ُمىلىل٤م يٕمٚمٛمىلىلف هلىلىلؿ .. ُمىلىل٤م سمٕمىلىل٨م اهلل ُمىلىلـ ُمىلىلـ ٟمٌىلىلل إٓ يمىلىل٤من طم٘مىلىل٤ًم قم

ٟمٌل إٓ يم٤من طم٘م٤ًم قمٚمٞمف أن يدل أُمتف قمغم ظمػم ُم٤م يٕمٚمٛمف هلؿ، ؾم١مال: ٟمٌٞمٜم٤م يمذًمؽ وإٓ 
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ظمػم ُمـ ذًمؽ، وإٓ دون ذًمؽ؟ ٓ ؿمؽ أٟمف ظمىلػم ُمىلـ ذًمىلؽ، وي١ميمىلد ًمٙمىلؿ  ىلذا طمديثىلف 

 إٓ وأُمىلرشمٙمؿ سمىلف، وُمىل٤م أظمر و ق ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام: ُم٤م شمريم٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ي٘مىلرسمٙمؿ إمم اهلل

ديمؿ قمىلىلىلـ اهلل وي٘مىلىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىلىل٤مر إٓ وهنٞمىلىلىلتٙمؿ قمٜمىلىلىلف،  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م  شمريمىلىلىل٧م ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم يٌّٕمىلىلىل

واًمذي ىمٌٚمف واًمذي ىمٌٚمف ويمؾ أطم٤مديىل٨م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام  ىلل ذم احل٘مٞم٘مىل٦م شمٌٞمىللم 

َٛمتىِلىلل َوَرِوىلىلٞم٧ُم اًْمَٞمىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلْؿ دِيىلىلٜمَُٙمْؿ َوأَْمَْٛمىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِٕمْ ﴿وشمٗمّمىلىلٞمؾ ًمميىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىل٦م: 

وىمىلىلىلد ومٝمىلىلىلؿ قمٔمٛمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه أيىلىلىل٦م اًمٙمريٛمىلىلىل٦م سمٕمىلىلىلض اًمًىلىلىل٤مًمٗملم  [3]المائااادة:﴾اإِلؾْمىلىلىلاَم دِيٜمىًلىلىل٤م ًَمُٙمىلىلىلؿُ 

إوًمىلىلىللم أطمىلىلىلد ؿ يمىلىلىل٤من هيقديىلىلىل٤ًم، صمىلىلىلؿ ُمىلىلىلـ اهلل قمٚمٞمىلىلىلف سم٤مإلؾمىلىلىلام أٓ و ىلىلىلق يمٕمىلىلىل٥م إطمٌىلىلىل٤مر 

سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف ىم٤مل: ي٤م أُمػم اعمىل١مُمٜملم آيىل٦م ذم يمتىل٤مب  قمٛمرطمٞمٜمام ضم٤مء إمم 

: ُمىل٤م  ىلل؟ ىمىل٤مل: قمٛمىلرٜم٤م ُمٕمنم هيقد ٟمزًم٧م َّٓتذٟم٤م يقم ٟمزوهل٤م قمٞمدًا .. ىم٤مل اهلل ًمق قمٚمٞم

ْؿ ِديىلىلىلٜمَُٙمؿْ ﴿ : أٟمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ أقمىلىلىلرل قمٛمىلىلىلرإمم آظمىلىلىلر أيىلىلىل٦م ىمىلىلىل٤مل  [3]المائااادة:﴾اًْمٞمَىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىل

ذم قمرومىل٦م  ىلذا قمٞمىلد، ومىل٢مذًا  ¢اًمٜم٤مس هب٤م ًم٘مد ٟمزًم٧م يقم نٕمىل٦م،  ىلذا قمٞمىلد ورؾمىلقل اهلل 

ع ذم أيمثىلىلر ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ يم٠مٟمىلىلف ي٘مىلىلقل ًمىلىلذاك اًمرضمىلىلؾ،  ىلىلل ٟمزًمىلىل٧م ذم قمٞمىلىلد ذم قمٞمىلىلد؛ ومىلىلا شمٓمٛمىلىل

ىمٚمىلىل٧م: قمىلىلرل قمٔمٛمىلىل٦م  ىلىلذه أيىلىل٦م سمٕمىلىلض اًمًىلىل٤مًمٗملم أطمىلىلد ؿ  ىلىلذا اًمىلىلذي يمىلىل٤من هيقديىلىل٤ًم صمىلىلؿ 

أؾمىلىلٚمؿ أىمىلىلقل أٟمىلىل٤م ُمىلىلـ قمٜمىلىلدي يمىلىل٤من هيقديىلىل٤ًم صمىلىلؿ أؾمىلىلٚمؿ ٕن ذم سمٕمىلىلض اًمروايىلىل٤مت أٟمىلىلف يمٕمىلىل٥م 

إطم٤ٌمر احلدي٨م ذم اًمّمحٞمح أن رضماً ُمـ اًمٞمٝمقد ىم٤مل: ًمق قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم هيىلقد.. إمم 

 آظمره.

 ُم٤مًمىلؽوُمـ اًمًىل٤مًمٗملم أطمىلد أئٛمىل٦م اعمًىلٚمٛملم اعمِمىلٝمقريـ اعمتٌٕمىللم أٓ و ىلق اإلُمىل٤مم 

إُمىلىل٤مم دار اهلجىلىلرة يمىلىل٤من ريض اهلل قمٜمىلىلف ي٘مىلىلقل، ًمىلىلف يمٚمٛمىلىل٦م يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل شمٙمتىلىل٥م سمىلىلامء  أٟمىلىلسسمىلىلـ 

ظم٤من اًمرؾم٤مًم٦م  ¢اًمذ ٥م و ل: ُمـ اسمتدع سمدقم٦م يرا ٤م طمًٜم٦م وم٘مد زقمؿ أن رؾمقل اهلل 

ٞمُْٙمْؿ اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم أَ ﴿اىمىلىلىلىلرؤوا ىمىلىلىلىلقل اهلل شمٌىلىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىلىل٤ممم:  ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل يْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل

صمؿ أشمٌٕمف سمٌٕمض اًمٙمٚمامت  ل سمٞم٤مٟم٤مت  [3]المائدة:﴾اإِلؾْماَم ِديٜم٤ًم ٟمِْٕمَٛمتِل َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ 

قل: ومام مل يٙمـ يقُمئذ ديٜم٤ًم ٓ يٙمقن اًمٞمقم ٘معمْم٤مُملم  ذا اًمٜمص اًم٘مرآين اًمٙمريؿ، ومٞم
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ظماص ُم٤م سم٘مك ومٞمف رء ضمديد، ومىلام مل  [3]المائدة:﴾ُٙمؿْ اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمْؿ ِديٜمَ ﴿ديٜم٤ًم 

يٙمىلىلـ يقُمئىلىلذ ديٜمىلىل٤ًم ٓ يٙمىلىلقن اًمٞمىلىلقم ديٜمىلىل٤ًم، وٓ يّمىلىلٚمح آظمىلىلر  ىلىلذه إُمىلىل٦م إٓ سمىلىلام صىلىلٚمح سمىلىلف 

أوهل٤م، ُمـ  ل آظمر  ذه إُم٦م؟ ٟمحـ  ٜم٤م سما ؿمؽ، ومٜمريىلد اًمّمىلاح وٟمريىلد اإلصىلاح 

ٚمٛم٦م قمىلىلغم وضمىلىلف ويمثىلىلػم .. ويمثىلىلػم ممىلىلـ يىلىلّدقمقن اإلصىلىلاح ويريىلىلدون إىم٤مُمىلىل٦م اًمدوًمىلىل٦م اعمًىلىل

إرض ٓ يدٟمىلىلدٟمقن طمىلىلقل  ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م اعم٤مًمٙمٞمىلىل٦م اعمدٟمٞمىلىل٦م ٓ يّمىلىلٚمح آظمىلىلر  ىلىلذه إُمىلىل٦م 

إٓ سمىلىلام صىلىلىلٚمح سمىلىلف أوهلىلىلىل٤م، سمىلىلامذا صىلىلىلُٚمح سمىلىلف أوهلىلىلىل٤م؟ أسم٤مٓسمتىلىلداع أم سم٤مٓشمٌىلىلىل٤مع؟ ٓ ؿمىلىلىلؽ أن 

ااقاب قمٜمد ااٛمٞمع، طمتك اًمىلذيـ ي٘مقًمىلقن سم٤مًمٌىلدع احلًىلٜم٦م ٓ يًىلتٓمٞمٕمقن أن ي٘مقًمىلقا 

إُمىلىل٦م ذم أول ؿمىلىلىل٠مهن٤م إٓ سم٤مشمٌىلىل٤مقمٝمؿ ًمٜمٌٞمٝمىلىل٤م صىلىلىلٚمقات اهلل  إٓ سم٘مقًمٜمىلىل٤م ُمىلىل٤م صىلىلٚمح أُمىلىلىلر  ىلىلذه

وؾمىلىلاُمف قمٚمٞمىلىلف إذًا ومٚمٞمٙمىلىلقن ُمٕمٜمىلىل٤م دقمىلىلقة وؾمىلىلٚمقيم٤ًم، يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم 

اًمٜم٤مر، يمؾ: ُمـ أًمٗم٤مظ اًمِمٛمقل واًمٕمٛمقم قمٜمد قمٚمامء إصقل، يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ 

وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر؛  ىلىلذا قمىلىلغم وزن يمىلىلؾ ُمًىلىلٙمر مخىلىلر ويمىلىلؾ مخىلىلر طمىلىلرام، يمٚمٙمىلىلؿ يىلىلدظمؾ 

ااٜمىل٦م خي٤مـمىلىل٥م اعمًىلىلٚمٛملم، وًمٞم١ميمىلىلد أن إصىلىلؾ ذم  ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م اًمٕمٛمىلىلقم أو اًمِمىلىلٛمقل 

ي٘مىلىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلىلام ذم  ىلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلىلدي٨م إظمىلىلىلىلىلػم ) اٟم٘مٓمىلىلىلىلىل٤مع ذم اًمّمىلىلىلىلىلقت ( شمٕمجىلىلىلىلىل٥م 

أصح٤مسمف ىم٤مًمقا: وُمـ يىل٠مسمك؟ ىمىل٤مل: ُمىلـ أـمىل٤مقمٜمل دظمىلؾ ااٜمىل٦م، وُمىلـ قمّمىل٤مين وم٘مىلد أسمىلك، 

ٜم٤مء، يمؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م إذًا يمؾ ُمًٚمؿ يدظمؾ ااٜم٦م ٓ اؾمتثٜم٤مء، يمؾ ُمًٙمر مخر ٓ اؾمتث

ٓ اؾمىلىلتثٜم٤مء أسمىلىلدًا.. ومٛمىلىلـ اًمْمىلىلاًم٦م أن ي٘مىلىلقل اعمًىلىلٚمؿ وسمخ٤مصىلىل٦م إذا يمىلىل٤من أويت ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلـ 

اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ٓ صدُم٤ًم .سم٤ًم ًمٚمحدي٨م ذم اًمّمدر، احلدي٨م ي٘مقل يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م 

 ق ي٘مقل: ٓ ًمٞمس يمؾ سمدقم٦م واًم٦م، اًمٌدقم٦م شمٜم٘مًؿ إمم مخ٦ًم أىم٤ًمم، صمؿ يٗمّمٚمقهن٤م 

ذًمىلىلىلىلؽ اًمتٗمّمىلىلىلىلٞمؾ ذم سمٕمىلىلىلىلض اًمٙمتىلىلىلىل٥م يمٞمىلىلىلىلػ  ىلىلىلىلذا؟  ىلىلىلىلذا  ىلىلىلىلق يمىلىلىلىلام رسمىلىلىلىلام ىمىلىلىلىلرأ سمٕمْمىلىلىلىلٙمؿ 

آٟمحىلىلىلرال قمىلىلىلاّم يمىلىلىل٤من قمٚمٞمىلىلىلف اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام وًمٙمٜمىلىلىلل ٓ أريىلىلىلد أن أيمىلىلىلقن ُمتجٜمٞمىلىلىل٤ًم 

وُمٕمتدي٤ًم وم٢مين أقمٚمؿ أن سمٕمض أ ؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ ديٜم٤ًم وطمديث٤ًم وىمٕمقا ذم  ذا اخلٓم٠م 

ٛمقا اًمٌدقمىلىل٦م إمم مخًىلىل٦م أىمًىلىل٤مم، وُمىلىلٜمٝمؿ اإلُمىلىل٤مم اًمٜمىلىلقوي رمحٝمىلىلؿ اهلل؛ ىلىل ًّ  ىلىلذا  طمٞمىلىلٜمام ىم
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اًمت٘مًٞمؿ ًمدهيؿ احل٘مٞم٘م٦م جي٥م أن يٙمقن ـماب اًمٕمٚمؿ قمغم سمٞمّٜم٦م ُمـ  ذا اًمت٘مًىلٞمؿ أٟمىلف 

شم٘مًٞمؿ ًمٖمقي وًمٞمس شم٘مًٞماًم ذقمٞم٤ًم، شم٘مًٞمؿ اًمٌدقم٦م إمم مخ٦ًم أىم٤ًمم يمت٘مًىلٞمٛمٝم٤م إمم 

سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م وؾمىلىلٞمئ٦م، ًمٙمىلىلـ  ىلىلذا اًمت٘مًىلىلٞمؿ ًمىلىلٞمس شم٘مًىلىلٞماًم ذقمٞمىلىل٤ًم سم٤مصىلىلٓماطمٝمؿ إٟمىلىلام  ىلىلق 

وُمىلع ذًمىلؽ  ¢رًا طمىلدصم٧م ُمىلـ سمٕمىلد اًمٜمٌىلل شم٘مًٞمؿ ًمٖمقي ي٘مّمىلدون سمىلذًمؽ أن  ٜمىل٤مك أُمىلق

ٓ شمٕمتؼم واًم٦م وإٟمام  ل سمدقم٦م طمًٜم٦م، و ىلذه اًمٌدقمىل٦م احلًىلٜم٦م ىمىلد شمٙمىلقن واضمٌىل٦م وىمىلد 

شمٙمىلىلقن ؾمىلىلٜم٦م، وىمىلىلد وىمىلىلد..، إمم آظمىلىلره، أريىلىلد ُمىلىلـ  ىلىلذا اًمتٜمٌٞمىلىلف واًمتىلىلذيمػم إمم أهنىلىلؿ طمٞمىلىلٜمام 

ي٘مًٛمقن اًمٌدقم٦م إمم مخ٦ًم أىم٤ًمم ٓ يٕمٜمقن اًمٌدقم٦م اًمنمقمٞم٦م، وإٟمام اًمٌدقم٦م اًمٚمٖمقيىل٦م، 

ي إُمىلىلر اًمىلىلذي طمىلىلدث  ىلىلق ًمىلىلـ يٜم٘مٌىلىلؾ  ىلىلذا اًمت٘مًىلىلٞمؿ ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م أدًمىلىل٦م اًمنمىلىلع، ومىلىلام ىمىلىل٤مم أ

اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم طمًىلىلٜمف ومٝمىلىلق طمًىلىلـ، وُمىلىل٤م مل ي٘مىلىلؿ اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم طمًىلىلٜمف 

 ومٝمق واًم٦م.

سمىلىلـ  قمٛمىلىلرًمٕمىلىلؾ .ب إُمثٚمىلىل٦م  ىلىلل اًمتىلىلل شمقوىلىلح ُمثىلىلؾ  ىلىلذه اًم٘مْمىلىلٞم٦م.. يمٚمٜمىلىل٤م يٕمٚمىلىلؿ أن 

ؽ أن  ىلذا اإلظمىلراج يمىل٤من سمٕمىلد اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف أظمرج اًمٞمٝمىلقد ُمىلـ ظمٞمىلؼم، ٓ ؿمىل

سمـ اخلٓمىل٤مب ومٝمىلذا اإلظمىلراج ُمىلـ طمٞمىل٨م  قمٛمرووم٤مة اًمرؾمقل سمزُم٤من ٕٟمف يم٤من ذم ظماوم٦م 

اًمتٕمٌىلىلىلػم اًمٚمٖمىلىلىلقي سمدقمىلىلىل٦م، يٕمٜمىلىلىلل رء طمىلىلىلدث مل يٙمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ، ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلؾ  ىلىلىلق سمدقمىلىلىل٦م 

ذ هبىلىلىلىلذا اإلظمىلىلىلىلراج أُمىلىلىلىلرًا  قمٛمىلىلىلىلروىلىلىلىلاًم٦م؟ ااىلىلىلىلقاب ٓ مل؟ ٕن  ريض اهلل قمٜمىلىلىلىلف إٟمىلىلىلىلام ٟمّٗمىلىلىلىل

ام ىمد ووٕمف ًمٚمٞمٝمقد طمٞمٜمام ؿم٤مـمر ؿ قمغم ظمٞمؼم ؿمٓمر ُم٤م وذـم٤ًم ٟمٌقي٤ًم يم٤من قمٚمٞمف اًمً

يًىلىلىلتثٛمر ُمٜمىلىلىلف ًمٚمرؾمىلىلىلقل، واًمِمىلىلىلٓمر أظمىلىلىلر ًمٚمٞمٝمىلىلىلقد ومىلىلىل٠مىمر ؿ ذم ظمٞمىلىلىلؼم ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام 

سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب أن خيىلىلرضمٝمؿ شمٜمٗمٞمىلىلذًا هلىلىلذه  قمٛمىلىلرهلىلىلؿ: ُمىلىل٤م ؿمىلىلئٜم٤م، ًمىلىلٞمس إمم إسمىلىلد.. ومىلىلرأى 

ضمىلىلقازه  اعمِمىلىلٞمئ٦م ُمِمىلىلٞمئ٦م إُمىلىل٦م،  ىلىلذا سمدقمىلىل٦م ًمٖمىلىل٦م ًمٙمىلىلـ ُمىلىل٤م دام ىمىلىل٤مم اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم

وصمٚمىلىل٨م  قمٛمىلىلرومٚمىلىلٞمس سمدقمىلىل٦م، ُمثىلىل٤مل آظمىلىلر وًمٕمٚمىلىلف أووىلىلح وأ ىلىلؿ.. ًم٘مىلىلد سمىلىلدأ أسمىلىلق سمٙمىلىلر وصمٜمىلىلك 

قمثامن سمجٛمع اًم٘مرآن ذم اًمّمحػ، سمٕمد أن يم٤من ُمٗمرىم٤ًم واًم٘مّم٦م ُمٕمرووم٦م ذم اًمّمحٞمح 

وذم همػمه  ذا أُمر مل يٙمـ ذم قمٝمد اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ومٝمق أُمر طم٤مدث ومٞمٛمٙمـ أن 
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ف أُمىلىلر واضمىلىل٥م ىمىلىل٤مم اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم ن  ىلىلذا سمدقمىلىل٦م ذم اًمٚمٖمىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىل٦م، وًمٙمٜمىلىلإٟم٘مىلىلقل 

 ذا اًمٕمٛمىلؾ ُمىلـ سمىل٤مب أوًٓ ىم٤مقمىلدة وم٘مٝمٞمىل٦م ُمىل٤م ٓ ي٘مىلقم اًمقاضمىل٥م إٓ سمىلف ومٝمىلق واضمىل٥م،  ىلؾ 

يٛمٙمىلىلـ طمٗمىلىلظ اًمىلىلديـ واإلؾمىلىلام إٓ سمحٗمىلىلظ يمىلىلام رب اًمٕمىلىل٤معملم؟  ىلىلذا ٓ سمىلىلد ُمٜمىلىلف، صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم 

ٓ َرْيىلىلىلىلىلىلىل٥َم ومِٞمىلىلىلىلىلىلىلِف ُ ىلىلىلىلىلىلىلًدى  امل﴿ ٜمىلىلىلىلىلىلىل٤مك قمٜمىلىلىلىلىلىلىلدٟم٤م ٟمىلىلىلىلىلىلىلص ذم اًم٘مىلىلىلىلىلىلىلرآن اًمٙمىلىلىلىلىلىلىلريؿ:  َذًمىِلىلىلىلىلىلىلَؽ اًْمٙمَِتىلىلىلىلىلىلىل٤مُب 

ذًمىلىلىلؽ اًمٙمتىلىل٤مب.. أيىلىلـ اًمٙمتىلىلىل٤مب؟  ىلىلق  ىلىلذا اًمىلىلىلذي أؿمىلىل٤مر إًمٞمىلىلىلف رب  [2-4]البقاا ة:﴾ًمِٚمُْٛمتَِّ٘مىلىللمَ 

اًمٕم٤معملم، ويم٤من ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ وُم٘مررًا ذم اًمتنميع سم٠مٟمف جي٥م أن يٙمقن 

يمت٤مسم٤ًم ُمثٚمف؛ ومحٞمٜمام ٟمًٛمع .ب ُمث٤مل قمغم اًمٌدقم٦م اًمقاضم٦ٌم هلذا أو ًمذاك، أو هبذا أو 

سمٞم٘مقًمىلىلىلىلقا  ىلىلىلىلذه سمدقمىلىلىلىل٦م جيىلىلىلىل٥م أن ٟمتىلىلىلىل٠مول يماُمىلىلىلىلف ٕن  سمىلىلىلىلذاك .ب ُمثىلىلىلىل٤مل سمجٛمىلىلىلىلع اًم٘مىلىلىلىلرآن

إصىلىلىلىلىلؾ ذم يمىلىلىلىلىلام اًمٕمٚمىلىلىلىلىلامء أن ُمٛمىلىلىلىلىلؾ قمىلىلىلىلىلغم اعمحٛمىلىلىلىلىلؾ احلًىلىلىلىلىلـ، ومٞمجىلىلىلىلىل٥م أن ٟمتىلىلىلىلىل٠مول 

يماُمٝمؿ سم٠مٟمف سمدقم٦م سمٛمٕمٜمك أُمر طمدث، ًمٙمـ  ذا اًمىلذي طمىلدث ُمىل٤م طمىلدث  ىلذا اقمت٤ٌمـمىل٤ًم 

وقمغم ىمقل اًمٕم٤مُم٦م ؿمق ومٞمٝم٤م ي٤م أظمىلل! ٓ إٟمىلام  ىلذا سمىلدًمٞمؾ ُمقضمىل٥م عمثىلؾ  ىلذا.. ااٛمىلع 

سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب ريض اهلل قمٜمىلىلف، وقمىلىلغم ذًمىلىلؽ وم٘مٞمًىلىلقا  قمٛمىلىلراج اًمىلىلذي ومٕمٚمىلىلف وًمىلىلذاك اإلظمىلىلر

يمؾ اًمٌدع اًمتل طمدصم٧م وؾمتحدث إن ىم٤مم اًمدًمٞمؾ اًمنمىلقمل قمىلغم ضمقاز ىل٤م أو وضمقهبىل٤م 

ومٝمىلىلىلذه ًمٞمًىلىلىل٧م سمدقمىلىلىل٦م ذقمٞمىلىلىل٦م؛ ٕن اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمنمىلىلىلقمٞم٦م صىلىلىلٗمتٝم٤م وىلىلىلاًم٦م، ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم 

نمىلىلقمٞم٦م ومىلىلام دل اًمٜمىلىل٤مر، أُمىلىل٤م اًمٌدقمىلىل٦م اًمٚمٖمقيىلىل٦م ومٝمىلىلل شم٘مٌىلىلؾ  ىلىلذا اًمت٘مًىلىلٞمؿ سم٤مقمتٌىلىل٤مر إدًمىلىل٦م اًم

قمىلىلىلغم اًمقضمىلىلىلقب ومقاضمىلىلىل٥م، ُمىلىلىل٤م دل قمىلىلىلغم ااىلىلىلقاز ومٝمىلىلىلق ضمىلىلىل٤مئز، إمم همىلىلىلػم ذًمىلىلىلؽ ُمىلىلىلـ شمٚمىلىلىلؽ 

اعمراشم٥م اعمٕمرووم٦م، ُمثاً سمٕمض ااٝمٚم٦م عمىل٤م ٟم٘مىلقل ًمىلف:  ىلذه يىل٤م أظمىلل سمدقمىل٦م، واًمرؾمىلقل 

ي٘مقل: يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر، وإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر.. إمم آظمر 

ة اًمتل أٟم٧م شمريمٌٝمىل٤م  ىلذه سمدقمىل٦م؟ ؾمىلٌح٤من اهلل احلدي٨م ي٘مقل ًمؽ.. ي٤م أظمل  ذه اًمًٞم٤مر

ٓ ﴿ ىلىلذه ؾمىلىلٞم٤مرة ُمىلىلـ إُمىلىلقر اعم٤ٌمطمىلىل٦م اًمتىلىلل شمىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلقم ىمقًمىلىلف شمٕمىلىل٤ممم:  َوخَيُْٚمىلىلُؼ َُمىلىل٤م 

ظَمٚمََؼ ًَمُٙمىلْؿ َُمىل٤م ذِم ﴿و ذا مم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ يمام طمدصم٧م أؿمٞم٤مء يمٜم٤م ٓ ٟمٕمٚمؿ  [3]النح :﴾شمَْٕمٚمَُٛمقنَ 

َْرِض َنِٞمًٕمىلىل٤م اًمٙمىلىل٠مس سمخٍمىلىل ٤م ورىمٌتٝمىلىل٤م و  سمىلىلا ؿمىلىلؽ  ىلىلذا اًمِمىلىل٤مي و ىلىلذه [23]البقاا ة:﴾ٕا
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و..، إمم آظمىلىلره، مل يٙمىلىلـ ذم ذًمىلىلؽ اًمىلىلزُمـ ومٝمىلىلذا اًمنمىلىلب ؿمىلىلق طمٙمٛمىلىلف سمدقمىلىل٦م؟ ٓ ٟم٘مىلىلقل 

سمدقمىلىل٦م صىلىلىلحٞمح قمٜمىلىلىلدُم٤م ٟمريىلىلىلد أن ٟمىلىلدىمؼ يمىلىلىل٤من  ىلىلىلذا ذم زُمىلىلىلـ اًمرؾمىلىلقل؟ ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من ذم زُمىلىلىلـ 

سَمىلىلىلىلىلىلىلىلِديُع ﴿اًمرؾمىلىلىلىلىلىلىلىلقل، إذًا  ىلىلىلىلىلىلىلىلذه سمدقمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م.. ٟمٕمىلىلىلىلىلىلىلىلؿ سمدقمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م ًمٖمىلىلىلىلىلىلىلىل٦م ىمىلىلىلىلىلىلىلىل٤مل شمٕمىلىلىلىلىلىلىلىل٤ممم ذم طم٘مىلىلىلىلىلىلىلىلف: 

َٛمَقاِت  ًَّ د ٤م سمٕمىلد أن مل يٙمقٟمىل٤م ُمقضمىلقدشملم، ومٝمىلق اعمٌتىلدع، يٕمٜمىلل ُمقضمىل [443]البق ة:﴾اًم

و ىلىلق اعمقضمىلىلد، ومٝمىلىلق اعمحىلىلِدث..، إمم آظمىلىلره ومٝمىلىلذه سمدقمىلىل٦م ًمٖمىلىل٦م ًمٙمىلىلـ عمىلىل٤مذا ٟمىلىلدظمٚمٝم٤م ذم 

ُمًٛمك ًمٗمٔم٦م اًمٌدقمىل٦م اًمتىلل أـمٚمىلؼ اًمرؾمىلقل قمٚمٞمٝمىل٤م ىمقًمىلف: يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م،  ٙمىلذا ومىل٢مذا 

ىم٤مُمىلىلىل٧م إدًمىلىلىل٦م اًمنمىلىلىلقمٞم٦م قمىلىلىلغم وضمىلىلىلقب سمدقمىلىلىل٦م ٟم٘مىلىلىلقل سمقضمقهبىلىلىل٤م ٓ ٕهنىلىلىل٤م طمىلىلىلدصم٧م وإٟمىلىلىلام 

٤م وضمٌىلىلىل٧م، ويمىلىلىلذًمؽ إذا ىمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلدًمٞمؾ قمىلىلىلغم ضمىلىلىلقاز رء ٓ ٟم٘مىلىلىلقل  ىلىلىلذا ضمىلىلىل٤مئز ٕهنىلىلىل٤م ٕهنىلىلىل

طمدصم٧م! ٓ  ل ضم٤مئزة وًمىلق مل امىلدث ٕهنىل٤م داظمٚمىل٦م ذم اًمٜمّمىلقص اًمنمىلقمٞم٦م، و ٙمىلذا 

وذم ذًمىلىلىلىلؽ ٟم٘مىلىلىلىلقل ظمت٤مُمىلىلىلىل٤ًم أيْمىلىلىلىل٤ًم هلىلىلىلىلذا اعمقوىلىلىلىلقع.. إذا ضمىلىلىلىل٤مءت ًمٗمٔمىلىلىلىل٦م اًمٌدقمىلىلىلىل٦م ذم ًمٖمىلىلىلىل٦م 

أطم٤مديىلىلىلىلىل٨م  اًمنمىلىلىلىلىلع ومٞمجىلىلىلىلىل٥م أن ٟمٗمّنىلىلىلىلىل ٤م سمٕمىلىلىلىلىلرل اًمنمىلىلىلىلىلع، وم٤مًمٌدقمىلىلىلىلىل٦م طمٞمىلىلىلىلىلثام ضمىلىلىلىلىل٤مءت ذم

اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ومٝمىلىلل ُمْمىلىلٛمقٟم٦م أوًٓ واعم٘مّمىلىلقد هبىلىل٤م آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم، 

وإذا ضمىلىلىل٤مءت ذم أًمٗمىلىلىل٤مظ اًمٕمٚمىلىلىلامء ومتٗمّنىلىلىل طمًىلىلىل٥م اعم٘مىلىلىل٤مم يمىلىلىلام ذيمرٟمىلىلىل٤م ًمٙمىلىلىلؿ ُمىلىلىلـ شم٘مًىلىلىلٞمؿ 

سمٕمىلىلىلض اًمٕمٚمىلىلىلامء ًمٚمٌدقمىلىلىل٦م إمم مخىلىلىلس أىمًىلىلىل٤مم ٟم٘مىلىلىلقل  ىلىلىلذا شم٘مًىلىلىلٞمؿ ًمٚمٌدقمىلىلىل٦م اًمٚمٖمقيىلىلىل٦م، أُمىلىلىل٤م 

سمىلىلىلىلـ  قمٛمىلىلىلرسمىلىلىلـ  قمٌىلىلىلد اهلل؛ وهلىلىلىلذا ىمىلىلىلىل٤مل اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمنمىلىلىلقمٞم٦م ومٝمىلىلىلل ُمذُمقُمىلىلىلىل٦م قمىلىلىلغم اإلـمىلىلىلاق

اخلٓمىلىلىل٤مب وهبىلىلىلذا إصمىلىلىلر اًمّمىلىلىلحٞمح أظمىلىلىلتؿ ااىلىلىلقاب قمىلىلىلـ ذاك اًمًىلىلىل١مال.. ىمىلىلىل٤مل ريض اهلل 

قمٜمف: يمؾ سمدقم٦م وىلاًم٦م وإن رآ ىل٤م اًمٜمىل٤مس طمًىلٜم٦م .. يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م وإن رآ ىل٤م اًمٜمىل٤مس 

طمًٜم٦م،  ذا سمد ل أٟمف يٗمن اًمٌدقم٦م ذم  ذا احلىلدي٨م سم٤مًمٌدقمىل٦م اًمنمىلقمٞم٦م ومٙم٠مٟمىلف يىلتٙمٚمؿ 

 .قم٤ٌمرة.. يمؾ سمدقم٦م أي ذقمٞم٦م واًم٦م وإن رآ ٤م اًمٜم٤مس طمًٜم٦م قمـ رأيٜم٤م سم٠موضمز

 همػمه.

 ( 00:  00: 30/ 215) اهلدى والنور / 
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 ق٘ي ابّ عٌس: ًّ ابتدع  

 بدعٞ فسآٓا حطِٞ

ىمىلىلقل اسمىلىلـ قمٛمىلىلر ريض اهلل قمٜمىلىلف: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع سمدقمىلىل٦م ومرآ ىلىل٤م طمًىلىلٜم٦م، .... ُمقىمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف 

 وإٓ قمـ اًمٜمٌل؟

 اسمـ قمٛمر..  قمغم اًمِمٞمخ:

 ؽ : ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م. وىمقل ُم٤مًم ُمداظمٚم٦م:

 ُمقىمقل قمٚمٞمف أصمر. اًمِمٞمخ:

 ؿمق ىمقًمف، ىمقل ُم٤مًمؽ. ُمداظمٚم٦م:

ظمىل٤من  ¢ُمـ اسمتىلدع ذم آؾمىلام سمدقمىل٦م يرا ىل٤م طمًىلٜم٦م وم٘مىلد زقمىلؿ أن حمٛمىلدًا  اًمِمٞمخ:

ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلل ﴿اًمرؾم٤مًم٦م ، اىمرؤا ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم:  ٧ُم قَمٚمىَل ْؿ ِديىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَٛمىْل اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ًَمٙمىُل

ومام مل يٙمـ يقُمئذ ديٜم٤ًم ٓ يٙمىلقن اًمٞمىلقم ديٜمىل٤ًم، [ 3]المائدة: ﴾اإِلؾْماَم ِديٜم٤ًم َرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ وَ 

 وٓ يّمٚمح آظمر  ذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م.

 وىمقل اسمـ قمٛمر ذم اًمٌدقم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

  ٤م اًمٜم٤مس طمًٜم٦م.آر يمؾ سمدقم٦م واًم٦م وًمق اًمِمٞمخ:

 ( 00:  17: 51/ 216) اهلدى والنور /  



 ءا بدعة ذشهة يف اإلسالم ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

737 

 

طِٞ يف اإلضالَال بدعٞ ح  

قمٜمدُم٤م ٟمٜمٙمر  شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م»سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمريمؿ طمدي٨م:  اًم١ًمال:

قمىلىلغم سمٕمىلىلض اًمٜمىلىل٤مس ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلـ إومٕمىلىل٤مل اعمٌتدقمىلىل٦م يم٤مًمىلىلذيمر سم٤مؾمىلىلؿ اهلل اعمٗمىلىلرد اهلل اهلل، أو 

يم٤مًمىلىلذيمر سمىلىل٤ماٝمر، أو يمىلىل٤مخلٚمقة واًمٌمىلىلء اًمتىلىل٤مسمع هلىلىلذا أن  ىلىلذا سمدقمىلىل٦م ي٘مقًمىلىلقن:  ىلىلذه ؾمىلىلٜم٦م 

 طمًٜم٦م.

٥م أن ٟمٕمىلىلرل ؾمىلىل٥ٌم وروده، قمٚمىلىلامء اًمتٗمًىلىلػم ي٘مقًمىلىلقن يمٚمٛمىلىل٦م احلىلىلدي٨م اعمىلىلذيمقر جيىلىل

نٞمٚم٦م ضمدًا: ُمٕمروم٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمزول شم٤ًمقمد اًم٤ٌمطم٨م أو ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم ومٝمؿ ٟمّمػ 

ُمٕمٜمىلىلك أيىلىل٦م، واًمٜمّمىلىلػ اًمثىلىل٤مين ُمىلىلـ اًمٚمٖمىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىل٦م وأؾمىلىل٤مًمٞمٌٝم٤م، أٟمىلىل٤م اىمتًٌىلىل٧م ُمىلىلـ قمٚمىلىلامء 

ي٨م اًمتٗمًػم ىم٤مقمدة رسمٓمتٝم٤م سمٕمٚمؿ احلىلدي٨م اًمنمىليػ، و ىلل: ُمٕمرومىل٦م ؾمىل٥ٌم ورود احلىلد

 ي٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ ٟمّمػ ُمٕمٜم٤مه، وُمٕمروم٦م اًمٜمّمػ اًمث٤مين سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م.

ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م »إذًا: يٜمٌٖمىلىلىلىلل أن ٟمتًىلىلىلىل٤مءل:  ىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م اًمّمىلىلىلىلحٞمح: 

ٟمٕمىلىلىلؿ، وطمٞمٜمئىلىلىلٍذ إذا رسمٓمٜمىلىلىل٤م ؾمىلىلىل٥ٌم اًمىلىلىلقرود  ااىلىلىلقاب:إًمىلىلىلخ ًمىلىلىلف ؾمىلىلىل٥ٌم ورود؟   شطمًىلىلىلٜم٦م...

سمىلىلىللم ومٝمىلىلىلؿ احلىلىلىلدي٨م ذاك سم٤محلىلىلىلدي٨م اًمىلىلىلذي ىمٞمىلىلىلؾ سمٛمٜم٤مؾمىلىلىلٌتف وضمىلىلىلدت سمقٟمىلىلىل٤ًم ؿم٤مؾمىلىلىلٕم٤ًم ضمىلىلىلدًا 

اًمٗمٝمؿ اعمٜمحرل و ق ومٝمؿ اخلٚمػ، وسملم اعمراد ُمـ احلدي٨م إذا ُم٤م ٟمٔمرٟم٤م إمم ؾم٥ٌم 

يمىلىل٤مٔيت سمًىلىلٜمده اًمّمىلىلحٞمح قمىلىلـ ضمريىلىلر سمىلىلـ قمٌىلىلد  ُمًىلىلٚمؿورود احلىلىلدي٨م، ضمىلىل٤مء ذم صىلىلحٞمح 

، ومجىل٤مءه أقمىلراب جمتىل٤م  ¢اهلل اًمٌجكم ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: يمٜم٤م ضمٚمقؾم٤ًم قمٜمىلد اًمٜمٌىلل 

ٝمؿ ُمـ ُميىل، سمىلؾ يمٚمٝمىلؿ ُمىلـ ُميىل، ومٚمىلام رآ ىلؿ رؾمىلقل اًمٜمامر ُمت٘مٚمدي اًمًٞمقل، قم٤مُمت

 مٕمر وضمٝمف، أي: شمٖمػمت ُماُمح وضمٝمف قمٚمٞمف اًمًام طمزٟم٤ًم قمغم وم٘مر ؿ. ¢اهلل 
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)جمت٤م  اًمٜمامر( ُمىل٤م ُمٕمٜم٤م ىل٤م؟ ٟمريىلد ٟمٗمنىل ٤م سم٤مًمٚمٖمىل٦م اعمٕمروومىل٦م اًمٞمىلقم، سمٓم٤مٟمٞمىل٦م أو ... 

ُمـ اًمٜمّمػ ُمٜمزًمٞمٜمف قمغم ايمت٤مومٝمؿ،  ذا  ق ًم٤ٌمؾمٝمؿ، ُمىلش  ٞمىلؽ ضماسمٞمىل٦م ىمٛمىلٞمص رداء 

 ٤ميمٞم٧م، ٓ، ن٤مقم٦م وم٘مراء.ضم

اعمٝمؿ ومٛمٔم٤م ر اًمٗم٘مر اعمدىمع فم٤م ر قمٚمٞمٝمؿ، ًمىلذًمؽ ىمىل٤مل ضمريىلر: ومتٛمٕمىلر وضمىلف اًمٜمٌىلل 

ـْ َُم٤م َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ﴿، ومقىمػ ذم اًمّمح٤مسم٦م ظمٓمٞم٤ًٌم، وىمرأ آي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ¢ َوأَٟمِْٗمُ٘مقا ُِم

ٌْىلىلِؾ أَْن َيىلىل٠ميِْتَ أطََمىلىلَديُمؿُ  ـْ ىَم ٓ أظَمَّ  ُِمىلىل ـَ اعْمَىلىلْقُت ومَٞمَُ٘مىلىلقَل َربِّ ًَمىلىلْق ـْ ُِمىلىل َق َوأيَُمىلىل ىلىلدَّ  ْرشمَٜمىِلىلل إمَِم أضََمىلىلٍؾ ىَمِريىلىل٥ٍم وَم٠مَصَّ

لمَ  ٤محِلِ ، صمؿ ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًام: شمّمدق رضمؾ سمىلديٜم٤مره سمدر ىلف سمّمىل٤مع [40]المنافقون:﴾اًمّمَّ

سمىلىلره، سمّمىلىل٤مع ؿمىلىلٕمػمه، وم٘مىلىل٤مم رضمىلىلؾ ُمىلىلـ أصىلىلح٤مب اًمرؾمىلىلقل واٟمٓمٚمىلىلؼ إمم داره ًمٞمٕمىلىلقد و ىلىلق 

مىلىلر اًمىلىلذي  ىلىلق ُمىلىلـ  طم٤مُمىلىلؾ ذم ـمىلىلرل صمقسمىلىلف ُمىلىل٤م شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ ـمٕمىلىل٤مم، يٕمٜمىلىلل: ىمٛمىلىلح ؿمىلىلٕمػم

ـمٕم٤مُمف يقُمئٍذ وووٕمف أُم٤مم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام، ومٚمام رأى سم٘مٞم٦م إصح٤مب ُم٤م ومٕمىلؾ 

ص٤مطمٌٝمؿ اٟمٓمٚمؼ يمؾ ُمٜمٝمؿ ًمٞمٕمقد أيْمىل٤ًم سمىلام شمٞمنىل ًمىلف ُمىلـ صىلدىم٦م، ىمىل٤مل ضمريىلر: ومىل٤مضمتٛمع 

أُم٤مم اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمدرا ؿ واًمدٟم٤مٟمػم يم٠مُمثىل٤مل ااٌىل٤مل، 

يم٠مٟمىلىلىلف ُمذ ٌىلىلىل٦م، ُمىلىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلىلك ُمذ ٌىلىلىل٦م؟ أي: يم٤مًمٗمْمىلىلىل٦م  ¢ضمىلىلىلف اًمٜمٌىلىلىلل يٕمٜمىلىلىلل: أيمىلىلىلقام، ومتٜمىلىلىلقر و

اعمٓمٚمٞمىلىلىلىل٦م سم٤مًمىلىلىلىلىلذ ٥م، شمىلىلىلىلىلمٕ نىلىلىلىلىل٤مًٓ وٟمىلىلىلىلىلقرًا وومرطمىلىلىلىلىل٤ًم وهورًا، صمىلىلىلىلىلؿ ىمىلىلىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلىلاة 

واًمًىلىلام: ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م ومٚمىلىلف أضمر ىلىل٤م وأضمىلىلر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م إمم يىلىلقم 

 اًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م دون أن يىلىلٜم٘مص ُمىلىلـ أضمىلىلقر ؿ رء، وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م ومٕمٚمٞمىلىلف

 وزر ٤م ووزر ُمـ قمٚمؿ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أوزار ؿ رء.

أن اًمذيـ خي٤مًمٗمقن اًمًٚمػ ذم شمٗمًػم ؿ هلذا احلدي٨م سمىل٠من اعم٘مّمىلقد ُمىلـ ؾمىلـ 

ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م، أي: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ٕهنىلىلؿ متجىلىلقن 

ذه ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م، هبذا احلدي٨م قمغم شمًقيغ يمؾ اًمٌدع قمغم وضمف إرض سمحجىل٦م أن  ىل

إذًا: ُمٕمٜمىلىلك احلىلىلدي٨م قمٜمىلىلد ؿ: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ٟم٘مىلىلقل هلىلىلؿ أن: 
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ارسمٓمقا سملم  ذا اعمٕمٜمك وسملم احل٤مدصم٦م، أيـ اًمٌدقم٦م ذم احل٤مدصم٦م، ٓ يقضمىلد واحلٛمىلد هلل 

ذم  ىلىلىلذه احل٤مدصمىلىلىل٦م ؾمىلىلىلقى اًمًىلىلىلٜم٦م اعمٕمروومىلىلىل٦م ذم اًمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م، ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ وإمم شمٚمىلىلىلؽ 

ٗمروٞم٦م اًمزيمىل٤مة وسمٗمروىلٞم٦م شمٓمٝمىلػم اًمٜمٗمىلقس سم٤مًمزيمىل٤مة ُمىلـ اًمٚمحٔم٦م، ُمـ ىمٌؾ ضم٤مءت آي٤مت سم

٤م ﴿ومىلٞمٝمؿ ىمىل٤مل:  ¢ىمٌؾ، وذم شمٚمىلؽ اًمٚمحٔمىل٦م يمىلام ؾمىلٛمٕمتؿ ظمٓمىل٥م اًمٜمٌىلل  ـْ ُمىَل
قا ُمىِل َوَأْٟمِٗم٘مىُل

.. إًمىلىلخ، ومىلىل٢مذًا: ُمىلىل٤م ومٕمٚمىلىلف اًمرضمىلىلؾ ًمىلىلٞمس سمدقمىلىل٦م ذم اإلؾمىلىلام، [40]المنااافقون:﴾...َرَزىْمٜمىَلىل٤ميُمْؿ 

غم اًمّمىلىلىلدىم٦م، وإٟمىلىلىلام  ىلىلىلق شمٜمٗمٞمىلىلىلذ ًمىلىلىلٜمص اًم٘مىلىلىلرآن، زد قمىلىلىلغم ذًمىلىلىلؽ أن اًمرؾمىلىلىلقل طمْمىلىلىلٝمؿ قمىلىلىل

 شمّمدق رضمؾ سمديٜم٤مره سمدر ف سمّم٤مع سمره سمّم٤مع ؿمٕمػمه ))...اٟم٘مٓم٤مع...((

...وٓ أشمؼمأ ُمـ ٟمًٌل، ٕٟمف ٓ جيقز عمًٚمؿ أن يتؼمأ ُمـ ٟمًٌف، يٕمٜمل: أٟم٤م أًم٤ٌمين، 

يٕمٜمل سمٕمٌىل٤مرة أظمىلرى: أقمجٛمىلل يىل٤م أؾمىلت٤مذ، وم٠مٟمىل٤م ٓ أىمىلقل: أٟمىل٤م قمىلر ، أٟمىل٤م أًمٌىل٤مين أقمجٛمىلل 

اهلل ورمحتف ُمـ يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م ٟمٌٞمىلف، ًمٙمىلـ أٟمىل٤م إصؾ، شمٕمٚمٛم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٗمْمؾ 

إقمجٛمل أؾمتحل أن أىمقل سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُمثؾ  ىلذه اًمّمىلدىم٦م اًمتىلل ضمىلرت ومىل٠مـمٌؼ قمٚمٞمٝمىل٤م أن 

أىمىلىلقل: ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م يٕمٜمىلىلل: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م، أقمىلىلقذ 

دقمىل٦م ذا اًمٙمىلام، يٕمٜمىلل: أٟمىل٤م ٓ أىمىلقل سمٛمثىلؾ  ىلذه اعمٜم٤مؾمىل٦ٌم:  ىلذه سمهبىل ءسم٤مهلل، ُم٤م اًمذي ضم٤م

طمًٜم٦م، ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ اسمتدقمتؿ ذم اإلؾمام سمدقم٦م 

طمًىلىلىلٜم٦م، يمٞمىلىلىلػ  ىلىلىلذا ي٘مىلىلىل٤مل واًمرؾمىلىلىلقل ظمٓمىلىلىل٥م ومىلىلىلٞمٝمؿ سمىلىلىل٤مًم٘مرآن، وظمٓمىلىلىل٥م ومىلىلىلٞمٝمؿ سم٤مًمًىلىلىلٜم٦م، 

مثٝمؿ قمغم اًمّمدىم٦م، ُمىل٤م قماىمىل٦م اًمّمىلدىم٦م  ىلذه سمىلام شمزقمٛمىلقن أهنىل٤م سمدقمىل٦م، ٕن اًمرؾمىلقل 

 ٦م.هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ىم٤مل: ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم

َـّ أي ُمىلـ اسمتىلدع، أسمىلدًا، وإٟمىلام اعم٘مّمىلقد ُمٕمٜمىلك نٞمىلؾ  إذًا: ًمٞمس اعم٘مّمىلقد سمٛمىلـ ؾمىَل

ضمدًا، و ق ُمـ ومتح ـمري٘م٤ًم إمم أُمر ُمًٜمقن ُمنموع يمتٚمؽ اًمّمدىم٦م، واشمٌع  ىلذه اًمًىلٜم٦م 

اًمٓمٞم٦ٌم ومٚمف أضمر ٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، يمىلذًمؽ ُمىلـ أؾمىل٤مء ذم اإلؾمىلام 

 اًم٦م أو ذم شمٚمىلىلىلؽ اعمٕمّمىلىلىلٞم٦م ُمىلىلىلـ اشمٌٕمىلىلىلفاًمْمىلىلىل واسمتىلىلىلدع سمدقمىلىلىل٦م ٕول ُمىلىلىلرة واشمٌٕمىلىلىلف ذم  ىلىلىلذه
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خىلىل٤مريومٕمٚمىلىلٞمٝمؿ أوزار  ىلىل١مٓء إمم يىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م، ًمىلىلذًمؽ ضمىلىل٤مء ذم صىلىلحٞمح  أن وًمىلىلد آدم  اًٌم

اًم٘م٤مشمؾ ٕظمٞمف مٛمؾ وزر يمؾ اًم٘متغم اًمذيـ ي٘متٚمقن فمٚماًم وسمٖمٞم٤ًم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ٕٟمف 

 يم٤من يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًام: أول ُمـ ؾمـ اًم٘متؾ، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه.

يٙمىلىلقن أظمىلىلػمًا: ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: )ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م  ورء آظمىلىلر وًمٕمٚمىلىلف

طمًٜم٦م وُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمىلٜم٦م ؾمىلٞمئ٦م، ُمىل٤م  ىلق ـمريىلؼ ُمٕمرومىل٦م اًمًىلٜم٦م احلًىلٜم٦م وُمٕمرومىل٦م 

اًمًىلىلىلٜم٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م اًمٕم٘مىلىلىلؾ أم اًمنمىلىلىلع؟ ٓ ؿمىلىلىلؽ أٟمىلىلىلف اًمنمىلىلىلع، إذًا: ٟمحىلىلىلـ ٟم٘مىلىلىلقل: ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم 

ُمىلـ قمٛمىلؾ اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ؿمٝمد اًمنمع سم٠مهنىل٤م طمًىلٜم٦م وقمٛمىلؾ هبىل٤م ومٚمىلف أضمر ىل٤م وأضمىلر 

هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، وُمىلىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلٞمئ٦م طمٙمىلؿ اًمنمىلىلع سم٠مهنىل٤م ؾمىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م 

ومٕمٚمٞمىلىلىلف وزر ىلىلىل٤م ووزر ُمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلؾ هبىلىلىل٤م إمم يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م، ُمىلىلىلـ ُمىلىلىلثاً ومىلىلىلتح مخىلىلىل٤مرة ذم سمىلىلىلاد 

اعمًٚمٛملم ورسمام ضمٕمؾ  ذه اخلامرة دم٤مه سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اهلل ذم اعمًجد،  ذا ؾمـ 

هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، ًمٙمىلـ ُمىلـ ومىلتح ُمدرؾمىل٦م  ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م، ومٕمٚمٞمف وزر ٤م ووزر ُمـ قمٛمىلؾ

اٟمٔمىلىلروا أن، و ىلىلذا ُمىلىلـ اٟمحراومىلىل٤مت سمٕمىلىلض اًمٜمىلىل٤مس اًمىلىلذيـ يًىلىلتدًمقن هبىلىلذا احلىلىلدي٨م أٟمىلىلف 

يٕمٜمىلىلل اًمٌدقمىلىل٦م، ُمىلىلـ ومىلىلتح ُمدرؾمىلىل٦م يىلىلتٕمٚمؿ ومٞمٝمىلىل٤م اعمًىلىلٚمٛمقن قمٚمىلىلقم اًمنمىلىلع  ىلىلذه ُمىلىل٤م شمًىلىلٛمك 

أوًٓ طمض قمغم اًمٕمٚمؿ، وطمض  ¢سمدقم٦م،  ذه شمًٛمك ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، عم٤مذا؟ ٕن اًمٜمٌل 

ع قمغم اًمٕمٚمؿ، وومتح سم٤مب آضمتامع ذم طمدود ُم٤م يم٤من ُمتٞمنىلًا ذم ذًمىلؽ قمغم آضمتام

اًمزُم٤من، شم٤مرة ذم اعمًجد سم٤مًمٜمًىل٦ٌم ًمٚمرضمىل٤مل، وشمىل٤مرة ذم سمٕمىلض اًمٌٞمىلقت سم٤مًمٜمًىل٦ٌم ًمٚمٜمًىل٤مء 

يمام ضم٤مء أن سمٕمض اًمٜم٤ًمء ىم٤مًمقا: ىم٤مًم٧م أٟمف ي٤م رؾمقل اهلل! ذ ٥م اًمرضم٤مل سمام قمٜمدك ُمـ 

ا اًمٞمىلىلىلقم ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من ومٞمىلىلىلف  ٜمىلىلىل٤مك دار اًمٕمٚمىلىلىلؿ وم٤مضمٕمىلىلىلؾ ًمٜمىلىلىل٤م يقُمىلىلىل٤ًم، ومجٕمىلىلىلؾ هلىلىلىلؿ يقُمىلىلىل٤ًم، ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلذ

ُمتٞمنة ٟمًٛمٞمٝم٤م ُمدرؾم٦م ٟمًٛمٞمٝم٤م دار اًم٘مىلرآن، ٟمًىلٛمٞمٝم٤م دار اًمٗمرىمىل٤من.. إًمىلخ، صمىلؿ مل شمٙمىلـ 

احل٤مضم٦م  ٜم٤مك شمًتٕمدي  ذا اًمتقؾمع اعمقضمقد سم٥ًٌم اشم٤ًمع رىمٕم٦م اًمٕمىل٤ممل اإلؾمىلاُمل، 

ومٝمذه ًمٞم٧ًم ُمـ اًمٌدقم٦م ذم رء، وإٟمام  ل ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، ومٚمف أضمر ٤م وأضمر ُمىلـ قمٛمىلؾ 

ًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م، و ىلىلىلذا احلىلىلدي٨م ذم اًمقاىمىلىلىلع ًمىلىلىلف ذيىلىلقل يمثىلىلىلػمة ويمٌىلىلػمة ضمىلىلىلدًا، ٕٟمىلىلىلف هبىلىل٤م إمم يىلىلىلقم ا
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ـ اخلٓمىلىلىل٤مبسمٕمْمىلىلىلٝمؿ متجىلىلىلقا سم٘مىلىلىلقل  اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه، وسمٕمْمىلىلىلٝمؿ متجىلىلىلقا  : ٟمٕمٛمىلىلىل٧مقمٛمىلىلىلر سمىلىلىل

سم٘مقل اسمـ ُمًٕمقد: ُم٤م رآه اعمًىلٚمٛمقن طمًىلٜم٤ًم ومٝمىلق قمٜمىلد اهلل طمًىلـ، ويمىلؾ  ىلذا ُمىلـ ؾمىلقء 

أراد اًمٚمٖمىلىل٦م  أٟمىلىلف قمٛمىلىلراًمٗمٝمىلىلؿ؛ ٕن صىلىلاة اًمىلىلؽماويح ؾمىلىلٜم٦م وًمٞمًىلىل٧م سمدقمىلىل٦م، وااىلىلقاب قمىلىلـ 

 ىلذه اًمًىلىلٜم٦م،  قمٛمىلرويىلقم أطمٞمىلىل٤م  سمٙمىلرسمدقمىل٦م ًمٖمقيىل٦م، ٕٟمىلف يم٤مٟمىلىل٧م ُمؽمويمىل٦م ُمىل٤م سمىللم ظماومىلىل٦م أسمىلق 

ـ ُمًىلىلىلٕمقديمىلىلىلذًمؽ  ريض اهلل قمٜمىلىلىلف عمىلىلىل٤م ىمىلىلىل٤مل: ُمىلىلىل٤م رآه اعمًىلىلىلٚمٛمقن طمًىلىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلىلق قمٜمىلىلىلد اهلل  اسمىلىلىل

طمًىلىلىلىلـ، اعمًىلىلىلىلٚمٛمقن إُمىلىلىلىل٤م أن يٙمىلىلىلىلقن أل  ٜمىلىلىلىل٤م و ىلىلىلىلذه ُمىلىلىلىلـ اًمٚمٖمىلىلىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىلىلىل٦م، إُمىلىلىلىل٤م أن يٙمىلىلىلىلقن 

إُمىلىلىلىل٤م أن يٙمىلىلىلىلقن أل ًمٚمٕمٝمىلىلىلىلد وآظمتّمىلىلىلىل٤مص أي: اعمًىلىلىلىلٚمٛمقن ًماؾمىلىلىلىلتٖمراق واًمِمىلىلىلىلٛمقل، و

قمٚمامء اعمًٚمٛملم، وًمٞمس ُم٤م رآه اعمًٚمٛمقن أي ضمٝمٚمتٝمؿ أي ذم آظمر اًمزُم٤من، ٓ، إٟمام 

اعم٘مّمقد سمف ظم٤مص٦م اعمًٚمٛملم، ٟم٘مقل: قمغم اًمرأس واًمٕملم، ُم٤م رآه اعمًٚمٛمقن طمًٜم٤ًم 

 ومٝمق قمٜمد اهلل طمًـ.

ـ ُمًىلىلىلىلٕمقدوُمىلىلىلىلـ اًمىلىلىلىلدًمٞمؾ قمىلىلىلىلغم ذًمىلىلىلىلؽ مىلىلىلىل٤مم احلىلىلىلىلدي٨م، أي: أوًمىلىلىلىلف، ٕن  ٤مل  ىلىلىلىلذا ىمىلىلىلىل اسمىلىلىلىل

احلىلىلىلدي٨م سمٛمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم وومىلىلىل٤مة اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام واظمتٞمىلىلىل٤مر أصىلىلىلح٤مسمف اًمٙمىلىلىلرام ُمىلىلىلـ سمٕمىلىلىلده 

سمٙمىلىلر  اضمتٛمٕمىلىلقا قمىلىلغم اظمتٞمىلىل٤مر أ  لمن اعمًىلىلٚمٛمإ، وم٘مىلىل٤مل: أسمىلىل٤م سمٙمىلىلر اًمّمىلىلديؼظمٚمٞمٗمىلىل٦م قمٚمىلىلٞمٝمؿ 

رؾمىلقًٓ وضمٕمىلؾ ًمىلف وزراء وأٟمّمىل٤مرًا، ومىلام  ¢ظمٚمٞمٗم٦م قمٚمٞمٝمؿ، إن اهلل أرؾمؾ ٟمٌٞمف  اًمّمديؼ

إٟمّمىلىل٤مر، يٕمٜمىلىلل: اعمٝمىلىل٤مضمرون وإٟمّمىلىل٤مر، ومىلىلام رآه اعمًىلىلٚمٛمقن أي:  ىلىل١مٓء اًمىلىلقزراء و

رآه اعمًىلىلىلىلىلٚمٛمقن طمًىلىلىلىلىلٜم٤ًم ومٝمىلىلىلىلىلق قمٜمىلىلىلىلىلد اهلل طمًىلىلىلىلىلـ، أيىلىلىلىلىلـ ُمىلىلىلىلىل٤م رآه اعمًىلىلىلىلىلٚمٛمقن اعمٝمىلىلىلىلىل٤مضمرون 

وإٟمّمىلىل٤مر واًمًىلىلٚمػ أول اًمًىلىلٚمػ، وُمىلىل٤م يىلىلراه سمٕمىلىلض اخلٚمىلىلػ، سمٕمىلىلض اخلٚمىلىلػ طمتىلىلك ًمىلىلق 

ومروٜم٤م ؿ أهنؿ قمغم رء ُمـ اًمٕمٚمؿ، وًمٙمـ ؿمت٤من يمام ىمٞمؾ: ومىل٠ميـ اًمثريىل٤م ُمىلـ اًمثىلرى، 

ريض اهلل قمٜمٝمام، ًمٙمـ أيـ  ٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ذم اًمٕمٚمىلؿ، ومٕمىلكم أقمٚمىلؿ  قمكم ُمـ ُمٕم٤موي٦موأيـ 

، ًمٙمىلىلـ نٕمٝمىلىلؿ اإلؾمىلىلام، نٕمٝمىلىلؿ اًمّمىلىلح٦ٌم، نٕمٝمىلىلؿ اًمٕمٚمىلىلؿ، ًمٙمىلىلـ ُمٕم٤مويىلىل٦مسمٙمثىلىلػم ُمىلىلـ 

سمٙمثىلىلىلػم ويمثىلىلىلػم ضمىلىلىلدًا، وًمىلىلىلذًمؽ ومىلىلىل٢مذا ىمىلىلىل٤مل سمٕمىلىلىلض اعمًىلىلىلٚمٛملم  ُمٕم٤مويىلىلىل٦مذاك أوؾمىلىلىلع سم٤مقمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ 

ذم اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ،  ًمٚمٌدقمىل٦م طمًىلىلٜم٦م ومٝمىل١مٓء ٓ يٕمتىلىلد سم٘مىلىلقهلؿ ٕهنىلؿ خيىلىل٤مًمٗمقن أوًٓ آيىل٦م
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 ذه أي٦م واهلل أيم٤مد أشمٗمٓمر طمزٟم٤ًم قمغم اعمًٚمٛملم اًمذيـ مل ي٘مدروا أوًٓ ىمىلدر ٤م، سمٞمىلٜمام 

اًْمَٞمىلْقَم ﴿طمؼم ُمـ أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد قمىلرل ىمىلدر  ىلذه أيىل٦م اًمٙمريٛمىل٦م، أٓ و ىلل ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم: 

ضمىلىل٤مء  [3]المائاادة:﴾اإِلؾْمىلىلاَم دِيٜمىًلىل٤م أيَْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلْؿ دِيىلىلٜمَُٙمْؿ َوأَْمَْٛمىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلل َوَرِوىلىلٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلؿُ 

! آي٦م ذم يمت٤مب اهلل ًمق قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم هيقد قمٛمر، ىم٤مل: ي٤م قمٛمررضمؾ ُمـ أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد إمم 

اًْمَٞمىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلْؿ دِيىلىلٜمَُٙمْؿ ﴿ٟمزًمىلىل٧م َّٓتىلىلذٟم٤م يىلىلقم ٟمزوهلىلىل٤م قمٞمىلىلدًا، ىمىلىل٤مل ًمىلىلف: ُمىلىل٤م  ىلىلل؟ ىمىلىل٤مل: 

ف: أسمنمىلىل، ًمٙمىلىلـ يم٠مٟمىلىلف ي٘مىلىلقل إًمىلىلخ أيىلىل٦م،  ىلىلق ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء ذم احلىلىلدي٨م ي٘مىلىلقل ًمىلىل [3]المائاادة:﴾...

ًمىلىلف: أسمنمىلىل، ًم٘مىلىلد ٟمزًمىلىل٧م  ىلىلذه أيىلىل٦م ذم يىلىلقم قمٞمىلىلديـ يىلىلقم نٕمىلىل٦م ورؾمىلىلقل اهلل قمىلىلغم قمرومىلىل٦م، 

ٟمزًمىلىلىل٧م  ىلىلىلذه أيىلىلىل٦م ورؾمىلىلىلقل اهلل ذم قمرومىلىلىل٦م ويىلىلىلقم نٕمىلىلىل٦م، ومٝمىلىلىلل قمٞمىلىلىلد ومٕمىلىلىلاً، ومٝمىلىلىلؾ قمىلىلىلرل 

 اعمًٚمٛمقن ىمدر  ذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م؟ ٓ واهلل.

ًَمُٙمىلىلْؿ دِيىلىلٜمَُٙمْؿ َوأَْمَْٛمىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلل  اًْمَٞمىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ﴿إذا يمىلىل٤من رسمٜمىلىل٤م يٛمىلىلتـ قمٚمٞمٜمىلىل٤م سم٘مقًمىلىلف: 

جيىل٥م أن ٟم٘مىلقل: احلٛمىلد هلل اًمىلذي رسمٜمىل٤م أيمٛمىلؾ ًمٜمىل٤م  [3]المائادة:﴾اإِلؾْمىلاَم دِيٜمىًل٤م َوَرِوٞم٧ُم ًَمُٙمؿُ 

اًمديـ ومل يىلدع ًمٜمىل٤م جمىل٤مًٓ أن ٟمتقؾمىلع ذم اًمىلديـ، ُمىلع  أن اًمىلديـ قمٌىل٤مدة يٕمٜمىلل، وًمىلذًمؽ 

ىم٤مل ذم ومٝمٛمف هلذه أي٦م وشم٘مديره  ُم٤مًمؽُم٤مم ضم٤مء قمـ إُم٤مم اعمديٜم٦م إُم٤مم دار اهلجرة اإل

هلىلىلىل٤م طمىلىلىلؼ ىمىلىلىلدر ٤م ُمىلىلىل٤مذا ىمىلىلىل٤مل؟ ًمٞمىلىلىل٧م اعمًىلىلىلٚمٛملم يٜمتٌٝمىلىلىلقن ًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م وم٘مىلىلىلط  ىلىلىلذا اإلُمىلىلىل٤مم إذًا 

ٓ تىلىلدوا رؿمىلىلدًا، ىمىلىل٤مل: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م، ًمىلىلٞمس سمىلىلدقم٤ًم، سمدقمىلىل٦م واطمىلىلدة، ُمىلىلـ 

ظمىل٤من اًمرؾمىل٤مًم٦م، عمىل٤مذا؟  ¢اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م يرا ٤م طمًٜم٦م وم٘مد زقمؿ أن حمٛمدًا 

اإِلؾْمىلىلىلاَم  اًْمَٞمىلىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلْؿ دِيىلىلٜمَُٙمْؿ َوأَْمَْٛمىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلل َوَرِوىلىلىلٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلؿُ ﴿٤مل شمٕمىلىل٤ممم: ىمىلىل

ذم مىلىل٤مم اًمٙمٚمٛمىلىل٦م اًمتىلىلل يمىلىلام يمىلىل٤من ي٘مىلىل٤مل ىمىلىلدياًم: شمٙمتىلىل٥م سمىلىلامء  ُم٤مًمىلىلؽىمىلىل٤مل  [3]المائاادة:﴾دِيٜمىًلىل٤م

أسمىلىلىلدًا، مىلىلىل٤مم اًمىلىلىلذ ٥م، ىمىلىلىل٤مل ذم م٤مُمٝمىلىلىل٤م: ومىلىلىلام مل يٙمىلىلىلـ يقُمئىلىلىلٍذ ديٜمىلىلىل٤ًم ٓ يٙمىلىلىلقن اًمٞمىلىلىلقم ديٜمىلىلىل٤ًم 

 اًمٙمٚمٛم٦م ااق ري٦م  ذه؟ وٓ يّمٚمح آظمر  ذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م.

ُِٕمىلقا ﴿إذًا: قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمرضمع إمم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م،  ٓ شمَتٌَّ ُِٕمقُه َو ىلتَِ٘مٞماًم وَمىل٤مشمٌَّ ًْ اـمِل ُُم َوأَنَّ َ َذا ِسَ



 ءا بدعة ذشهة يف اإلسالم ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

733 

ٌِٞمٚمِفِ  ـْ ؾَمىلىل َق سمُِٙمىلىلْؿ قَمىلىل َُؾ ومَتََٗمىلىلرَّ ىلىٌل ًر ٌؾ اشمٌىلىل٤مع اًمٌىلىلدع، وُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلك ُمىلىلـ اشمٌىلىل٤مع اًمًىلىل [453]األنعااا::﴾ اًم

يٕمت٘مىلىلىلىلد اقمت٘مىلىلىلىل٤مدي، ٓ خيتٚمىلىلىلىلػ ُمٕمىلىلىلىلل آظمىلىلىلىلتال  ُمًىلىلىلىلٚمؿاشمٌىلىلىلىل٤مع اًمٌىلىلىلىلدع؟ أقمت٘مىلىلىلىلد أن يمىلىلىلىلؾ 

اًمًىلىلىل٤مسمؼ إن ؿمىلىلىل٤مء اهلل أٓ و ىلىلىلىلق: أن اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ ىمىلىلىلد ذع ًمٚمٛمًىلىلىلىلٚمٛملم ُمىلىلىلـ اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدات 

اعمٗمرووىلىل٦م واًمقاضمٌىلىل٦م واعمًىلىلٜمقٟم٦م واعمًىلىلتح٦ٌم واعمٜمدوسمىلىل٦م ُمىلىل٤م ٓ يًىلىلتٓمٞمع أقمٌىلىلد اًمٜمىلىل٤مس 

ام طمٞمىلىل٤ًم اًمىلىلذي ىمىلىل٤مل قمٜمىلىلف اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: داود أقمٌىلىلد وًمىلىلق يمىلىل٤من داود قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىل

اًمٌنم، أو أقمٌد اًمٌنم داود قمٚمٞمف ًمًام، ًمىلق يمىل٤من طمٞمىل٤ًم عمىل٤م اؾمىلتٓم٤مع أن يىل٠ميت سمٙمىلؾ  ىلذه 

اًمٕمٌىلىل٤مدات اًمتىلىلل ذقمٝمىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام سمتامُمٝمىلىل٤م، ومىلىل٢مذًا: إذا يمىلىل٤من إُمىلىلر يمىلىلذًمؽ 

قا ومٞمٝمىل٤م ُمىل٤م ؿمىلئتؿ، ٕن اًمٜمٌىلل عم٤مذا آسمتداع ذم اًمديـ، وأقمٜمل اًمديـ، أُم٤م اًمدٟمٞم٤م شمقؾمٕم

ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء ًمٞمٕمٚمٛمٜمىلىل٤م اًمىلىلدٟمٞم٤م، سمىلىلؾ ىمىلىلد ىمىلىل٤مل ساطمىلىل٦م: أٟمىلىلتؿ أقمٚمىلىلؿ سمىلىل٠مُمقر دٟمٞمىلىل٤ميمؿ،  ىلىلق ضمىلىل٤مء  ¢

ًمٞمٕمٚمٛمٜم٤م اًمديـ، ومٚمذًمؽ إذا يم٤من  ذا  ق اًمقاىمىلع اًمىلذي أقمت٘مىلد أٟمىلف ٓ أطمىلد خيىل٤مًمٗمٜمل ذم 

 ىلىلذا أن يمىلىلؾ اًمٕمٌىلىل٤مدات اًمتىلىلل ضمىلىل٤مء هبىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام قمىلىلغم اظمىلىلتال ُمراشمٌٝمىلىل٤م ٓ 

أقمٌد اًمٜم٤مس أن ي٘مقم هب٤م، ومامذا ٟم٘مقل قمـ يمؾ أومراد اعمًٚمٛملم اًمٞمىلقم سمىلدًأ ُمىلـ يًتٓمٞمع 

،  ىلىلىلؾ  ٜمىلىلىل٤مك أطمىلىلىلد يًىلىلىلتٓمٞمع أن ي٘مىلىلىلقم هبىلىلىلذه اًمٕمٌىلىلىل٤مدات؟ ُمًىلىلىلٚمؿقمٜمىلىلىلدي وٟمىلىلىلزوًٓ إمم آظمىلىلىلر 

 ٓ. ااقاب:

إذًا: ُم٤مذا ؾمٞمٙمقن قم٤مىم٦ٌم اًمتٕمٌد إمم اهلل سمٌدقمىل٦م ُمىلـ اًمٌىلدع؟ يٙمىلقن قم٤مىمٌىل٦م ذًمىلؽ أٟمىلؽ 

أٟمىلىل٧م  ىلىلذه اًمٕمٌىلىل٤مدات اًمٙمثىلىلػمة اعمنمىلىلوقم٦م  يمٚمىلىلام مًىلىلٙم٧م سمٌدقمىلىل٦م وىلىلٞمٕم٧م ؾمىلىلٜم٦م، ٕٟمىلىلؽ

أٟم٧م شمٜمقء هب٤م، وٓ شمًىلتٓمٞمع أن شمىلٜمٝمض هبىل٤م، ومٙمٞمىلػ شمىل٠ميت سمحٛمىلؾ صمىل٤مين قمىلغم فمٝمىلرك؟! 

ُمىلىلىلثاً: إٟمًىلىلىل٤من ذم أيىلىلىل٤مم اًمىلىلىلؼمد اًمِمىلىلىلديد يٚمىلىلىلٌس قمىلىلىلغم سمدٟمىلىلىلف ىمٛمىلىلىلٞمص وومىلىلىلقق ُمٜمىلىلىلف ضم٤ميمٞمىلىلىل٧م، 

وومىلىلىلقق اا٤ميمٞمىلىلىل٧م سمىلىلىل٤مًمٓمق ومىلىلىلقق اًمٌىلىلىل٤مًمٓمق قم٤ٌميىلىلىل٦م وإمم آظمىلىلىلره طمتىلىلىلك ٓ يٙمىلىلىل٤مد يًىلىلىلتٓمٞمع أن 

اًمٜمىلىل٤مس .. إًمىلىلخ، ومٝمىلىلذا أيْمىلىل٤ًم مٛمىلىلؾ ٟمٗمًىلىلف صمٞم٤مسمىلىل٤ًم أظمىلىلرى ومٞم٘مىلىلع سم٤مريمىلىل٤ًم يٛمٌمىلىل يمىلىلام يٛمٌمىلىل 

قمىلىلىلغم اًمريمىلىلىل٥م،  ىلىلىلذا ؿمىلىلىل٠من ُمىلىلىلـ مٛمىلىلىلؾ ٟمٗمًىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمٌىلىلىلدع ُمىلىلىل٤م مل ينمىلىلىلقمف اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ، 

و ٜمىلىل٤مك ؾمىلىلٜمـ وقمٌىلىل٤مدات ىمىلىلد أ ٚمٝمىلىل٤م، وأٟمىلىل٤م أ.ب ًمٙمىلىلؿ ُمىلىلثاً سمًىلىلٞمٓم٤ًم ضمىلىلدًا وأرضمىلىلق أن 
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أظمىلرى  ىلق  شمتحٛمٚمقين، ٕن  ذا اعمثؾ  ق صىلٖمػم ًمٙمىلـ  ىلق قمٜمىلد اهلل يمٌىلػم، وُمىلـ ضمٝمىل٦م

يقوح ًمٜم٤م يمٚمٛم٦م وردت إًمٞمٜم٤م قمـ سمٕمض اًمًٚمػ ٓ يٗمٝمٛمٝمىل٤م اًمٜمىل٤مس و ىلل: ُمىل٤م أطمىلدصم٧م 

سمدقمىلىل٦م إٓ وأُمٞمتىلىل٧م ؾمىلىلٜم٦م. قم٤مُمىلىل٦م اًمٜمىلىل٤مس ُمىلىل٤م يٗمٝمٛمىلىلقن  ىلىلذا إصمىلىلر، وًمىلىلق أهنىلىلؿ ومٝمٛمىلىلقه طمىلىلؼ 

ومٝمٛمف ُٔمٜمقا سمٗمٝمؿ احلدي٨م قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمح: ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًىلٜم٦م، 

ف و ىلىلق يتقوىلىل٠م ومٞم٘مىلىلقل ًمىلىلف: زُمىلىلزم، وم٠مٟمىلىل٤م أ.ب ًمٙمىلىلؿ ُمثىلىل٤مل: يىلىلدظمؾ أطمىلىلدٟم٤م قمىلىلغم صىلىل٤مطمٌ

ومٞمٝم٤م رء  ذه إذا ىمٚمٜم٤م ًمىلف: ٓ شم٘مىلقل زُمىلزم أيىلش ومٞمٝمىل٤م يىل٤م أظمىلل أٟمىل٤م أدقمىلل ًمىلف، اٟمتٌىلف ُمىل٤مذا 

ومٞمٝمىلىل٤م، أٟمىلىل٧م واضمٌىلىلؽ أن شمتٜمٌىلىلف وأن شم٘مىلىلقم سم٤مًمقاضمىلىل٥م ديٜمىلىل٤ًم و ىلىلق ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: طمىلىلؼ 

اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ مخىلس: إذا ًم٘مٞمتىلف ومًىلٚمؿ قمٚمٞمىلف، ُمىل٤م ؾمىلٚمٛم٧م قمٚمٞمىلف، عمىل٤مذا؟ ىم٤مُمىل٧م 

ُم٘مىلىل٤مم اًمًىلىلٜم٦م، و ىلىلذا واهلل ُمىلىل٤م  ىلىلق ؾمىلىلٜم٦م  ىلىلذا واضمىلىل٥م، إًم٘مىلىل٤مء اًمًىلىلام قمىلىلغم أظمٞمىلىلؽ  اًمٌدقمىلىل٦م

 اعمًٚمؿ  ذا واضم٥م، دقم٤مء اًمًام ـم٤مح ُم٤م اًمذي ـمٞمح سمف ورُم٤مه أرو٤ًم؟

 زُمزم طمٚم٧م حمٚمٝم٤م؟ ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ، زُمزم طمٚم٧م حمٚمٝم٤م. اًمِمٞمخ:

 ... جيٛمع سمٞمٜمٝمام. ُمداظمٚم٦م:

ي٤م ن٤مقم٦م ٟمحـ ـمٞم٥م، ًمٙمـ اٟمٔمر  ذا ااقاب  ق ًمٚمتخٚمص ُمـ احلج٦م،  اًمِمٞمخ:

 ٟمٕم٤مًم٩م اًمقاىمع، اًمقاىمع اًمٞمقم أٟمف ُم٤م أطمد ي٘مقل ًمف: اًمًام قمٚمٞمٙمؿ زُمزم.

 ... ُمداظمٚم٦م:

أي ٟمٕمؿ، ُم٤م أطمد ي٘مقل  ٙمذا، ٕن رسمٜم٤م يريىلد ي٘مىلٞمؿ طمجتىلف قمىلغم قمٌىل٤مده، ُمىل٤م  اًمِمٞمخ:

أطمىلىلىلدصم٧م سمدقمىلىلىل٦م إٓ وأُمٞمتىلىلىل٧م ؾمىلىلىلٜم٦م، ٟمحىلىلىلـ ٟمجٛمىلىلىلع سمىلىلىللم اًمثٜمتىلىلىللم، ـمٞمىلىلىل٥م، إذا نٕمىلىلىل٧م سمىلىلىللم 

، شمٙمقن نٕم٧م سملم اًمٓمٞم٥م واخلٌٞم٨م، ًمٙمـ اًمْمال اًمثٜمتلم قمٜمدٟم٤م ضمقاب صم٤مين ٟمحـ

إيمىلىلؼم أٟمٙمىلىلؿ اظمتّمىلىلٛمتؿ قمىلىلغم اخلٌٞمىلىل٨م وشمىلىلريمتؿ اًمٓمٞمىلىل٥م، ىمىلىلد ي٘مىلىلقل ىم٤مئىلىلؾ: ُمىلىل٤م ومٞمٝمىلىل٤م يىلىل٤م أ 

ظمىلىلل،  ٙمىلىلذا ي٘مقًمىلىلقن:  ىلىلذا دقمىلىل٤مء، ُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلك ُمزُمىلىلزم، يٕمٜمىلىلل: إن ؿمىلىل٤مء اهلل رسمٜمىلىل٤م يقوىلىلئؽ 
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وام٩م وشمٕمتٛمر وشمنمب ُمىلـ ُمىل٤مء زُمىلزم، وشمتقوىل٠م ُمٜمٝمىل٤م، صىلحٞمح  ىلذا  ىلق اعمٕمٜمىلك، أٟمىل٤م 

ل ظمٚمٞمٜم٤م ٟم٘مقل: ُمٕم٤مرو٦م، أٟمىل٤م أقم٤مروىلٝمؿ إذا يمىل٤من جيىلقز أن أدقمىلق عمىلـ أراه يتقوىل٠م أىمق

زُمزم أٟم٤م أىمقل هلؿ: يمىلقصمر، ُمىل٤م رأيىلؽ؟ اًمٙمىلقصمر أ ىلؿ، عمىل٤مذا أ ىلؿ؟ ٕٟمىلف ىمىلد مىل٩م ًمٙمىلـ 

 ي٘مقل ًمف اًمٕمر  اًم٘مديؿ: وُم٤م طمجج٧م وًمٙمـ طمج٧م اإلسمؾ، طم٩م  ق.

ًمٙمىلقصمر يمىلىلام ًمٙمىلـ عمىلىل٤م شمىلدقمل ًمىلف سمىلىل٤مًمٙمقصمر يٕمٜمىلل: شمنمىلىلب ُمىلـ ُمىل٤مء اًمٙمىلىلقصمر، ا اًمِمىلٞمخ:

ُمىل٤مء ذم ااٜمىل٦م جيىلري ويّمىل٥م ذم طمىلقض  [4:الكوث ]﴾إِٟم٤َّم أقَْمٓمَٞمْٜم٤َمَك اًْمَٙمىلْقصمَرَ ﴿ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًىلام اعمٌنمىل سمىلف، اًمىلذي ُمىلـ صىلٗم٤مشمف أٟمىلف ُمىلـ ذب ُمٜمىلف ذسمىل٦م ٓ ئمٛمىل٠م 

سمٕمد ٤م أسمدًا، وم٢مذا ىمٚمٜمىل٤م هلىلؿ: زُمىلزم أ ىلؿ ُمىلـ  ىلذه، عمىل٤مذا ُم٤مؾمىلٙملم شمٚمىلؽ وشمىل٤مريملم  ىلذه، 

ٞم٦م واطمدة، أول ُمىلـ اسمتىلدع اًمٌمىلء ُمٌمىل و ىل٤مت يىلدك واُمٌمىل اًمٜمىل٤مس ٕن اًم٘مْمٞم٦م ىمْم

ُم٤م يٗمٙمروا،  ٙمذا اشم٤ٌمع اًمٜم٤مس ًمٚمٌدع، ًمٙمـ طم٤مؿم٤م هلل أٟم٤م ٓ أىمقل هلؿ يمقصمر وٓ أىمقل 

زُمىلىلزم، وإٟمىلىلام إذا ًم٘مٞمىلىل٧م أظمىلىلل اعمًىلىلٚمؿ أسمىلىل٤مدره سم٤مًمًىلىلام، ًمٙمىلىلـ أىمىلىلقل ًمىلىلف أطمٞم٤مٟمىلىل٤ًم زُمىلىلزم، 

 وأىمقل أطمٞم٤مٟم٤ًم يمقصمر.

 عمٌىلىلىلدأ اًمىلىلىلدقم٤مء ًمىلىلىلمخ اعمًىلىلىلٚمؿ سمىلىلىل٤مخلػم، ًمٙمىلىلىلـ ٓ وم٠مٟمىلىلىل٤م أىمىلىلىلقل أطمٞم٤مٟمىلىلىل٤ًم عمىلىلىل٤مذا؟ إقمىلىلىلامًٓ 

قْمٜمىلىل٤م ًمٚمٜمىلىل٤مس ؾمىلىلٜم٦م واًمتزُمق ىلىل٤م ويمىلىل٤من ُمىلىلـ ٟمتىلىل٤مئ٩م اًمتزاُمٝمىلىل٤م إوىلىل٤مقم٦م  أدمىلىل٤مدل ٕٟمىلىلف يٙمىلىلقن َذَ

اًمقاضمىلىل٥م، وإظمقاٟمٜمىلىل٤م يٕمرومىلىلقا أطمٞم٤مٟمىلىل٤ًم ٟمّمىلىلكم وٟمٓمٚمىلىلع وٟمٚمت٘مىلىلل، ىمىلىلد أىمىلىلقل ٕطمىلىلد ؿ و ىلىلق 

قمل ًمىلؽ يًتٖمرب: شم٘مٌؾ اهلل، يٕمرل أن  ذه سمدقم٦م، ًمٙمـ أٟمىل٤م أىمىلقل ًمىلف: ُمىل٤م ومٞمىلف ُمىل٤مٟمع ٟمىلد

أطمٞم٤مٟم٤ًم رسمٜم٤م يت٘مٌؾ دقم٤مء، أُم٤م اعمًٚمؿ يمامن  ىلذه شمًىلٚمؿ قمىلغم شمٚمىلؽ يمىلام ي٘مقًمىلقن م٤مُمىل٤ًم، 

اصمٜمىللم دظمٚمىلقا اعمًىلجد واطمىلىلد ُمىلـ  ىلذا اًمٌىلىل٤مب واًمثىل٤مين ُمىلـ  ىلىلذا اًمٌىل٤مب، وصىلٚمقا صىلىلاة 

ااٛمٕم٦م، أو صاة ُمـ اًمّمٚمقات اخلٛمس، وسمٕمديـ اًمت٘مقا إُم٤م ذم اعمًجد أو ظم٤مرج 

 ح اًمًام، ُم٤م أطمدصم٧م سمدقم٦م إٓ وأُمٞمت٧م ؾمٜم٦م.اعمًجد: شم٘مٌؾ اهلل، أيـ اًمًام؟ را

 (  00:  00: 47/ 294) اهلدى والنور /
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 ال بدعٞ حطِٞ يف اإلضالَ

ظمٓمىلىلر ذم ظمىلىل٤مـمرة وـم٤معمىلىل٤م ٟمٌٝمىلىل٧م قمىلىلغم ُمثٚمٝمىلىل٤م و ىلىلق أٟمىلىلف يٜمٌٖمىلىلل أن جيٚمًىلىلقا سمٕمْمىلىلٝمؿ 

ىمريٌىلىل٤ًم ُمىلىلـ سمٕمىلىلض وأن يتْمىلىل٤مُمقا. ومًىلىلٌؼ أطمىلىلد إظمقاٟمٜمىلىل٤م احلىلىل٤م.يـ ُماطمٔمىلىل٤ًم  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م 

وشم٘مدم سمف ومٌىلدأ اًمٜمىل٤مس يتٌٕمقٟمىلف ذم  ىلذه اًمًىلٜم٦م اًمٓمٞمٌىل٦م، ومتىلذيمرت  اًمٓمٞم٦ٌم ومج٤مء سم٤مًمٗمراش

هبىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم احلىلىلدي٨م اًمّمىلىلحٞمح اًمىلىلذي يزىلىلء ومٝمٛمىلىلف نىلىل٤م ػم اًمٜمىلىل٤مس وسمخ٤مصىلىل٦م ذم 

ر سمٌمىلء ُمىلـ  ىلذا اعمٕمٜمىلك اًمىلذي يمِّ ذَ  ذا اًمزُم٤من، ومخٓمر ذم سم٤مزم وأًم٘مل ذم ٟمٗمز أن أُ 

قمٜمل سم٤محلىلدي٨م  ىلق شمْمٛمٜمف احلدي٨م واًمذي رأيٜم٤مه أن واىمٕم٤ًم وُمٚمٛمقؾم٤ًم عمس اًمٞمد، أ

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ومٚمىلف أضمر ىل٤م وأضمىلر ُمىلـ »ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أضمىلقر ؿ رء، وُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام 

ؾمىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلٞمئ٦م ومٕمٚمٞمىلىلىلف وزر ىلىلىل٤م ووزر ُمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلؾ هبىلىلىل٤م إمم يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م دون أن يىلىلىلٜم٘مص ُمىلىلىلـ 

 .شرءأوزار ؿ 

 ثىلػمًا ُمىلـ اًمٜمىل٤مس يًتِمىلٝمدون هبىلذا احلىلدي٨م قمىلغم أٟمىلف يقضمىلدوما سمد أٟمٙمؿ ؾمٛمٕمتؿ يم

 ون إمم ُمثؾ  ذا آؾمتدٓل.ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م ـم٤معم٤م يٚمج١م

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م »اًمٌدقمىلىل٦م احلًىلىلٜم٦م ُمٜمّمىلىلقص زقمٛمىلىلقا ذم  ىلىلذا احلىلىلدي٨م: 

ومٜم٘مقل ٟمحـ ىمىل٤مـمٕملم ضمىل٤مزُملم: أن  ىلذا اًمٗمٝمىلؿ ومٝمىلؿ أقمجٛمىلل سم٤مـمىلؾ، ٓ يٚمت٘مىلل   شطمًٜم٦م

ُمىلىلـ  ىلىلذا احلىلىلدي٨م أوًٓ، صمىلىلؿ ُمىلىلع اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم اًمتىلىلل ذيمىلىلر اًمرؾمىلىلقل ُمىلىلع اعمٕمٜمىلىلك اًمّمىلىلحٞمح 

 قمٚمٞمف اًمًام احلدي٨م ومٞمٝم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم. 

وأذيمىلىلىلر أٟمٜمىلىلىلل ذم  ىلىلىلذا اعمٙمىلىلىل٤من أو ذم همرومىلىلىل٦م أظمىلىلىلرى يمٜمىلىلىل٧م ـمرىمىلىلىل٧م  ىلىلىلذا اعمقوىلىلىلقع 
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ىمدياًم، وًمٙمـ ٓ سم٠مس ُمـ اإلقم٤مدة ومٙمام ي٘م٤مل: ذم اإلقمىل٤مدة وم٤مئىلدة، وأشمّمىلقر أن  ٜمىل٤مك 

ااٚمًىلىلىل٦م اًم٘مديٛمىلىلىل٦م أن يًىلىلىلٛمٕمقا ُمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه سمٕمىلىلىلض إظمقاٟمٜمىلىلىل٤م ممىلىلىلـ مل يىلىلىلتح هلىلىلىلؿ ذم شمٚمىلىلىلؽ 

 اًمٙمٚمٛم٦م.

وم٠مىمقل: احلىلدي٨م اعمىلذيمقر أظمرضمىلف اإلُمىل٤مم ُمًىلٚمؿ ذم صىلحٞمحف ُمىلـ طمىلدي٨م ضمريىلر 

ومجىلىل٤مءه  ¢يمٜمىلىل٤م ضمٚمقؾمىلىل٤ًم ُمىلىلع اًمٜمٌىلىلل  »سمىلىلـ قمٌىلىلد اهلل اًمىلىلٌجكم ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف ىمىلىل٤مل: 

اًمًٞمقل قم٤مُمتٝمؿ ُمـ ُمي سمؾ يمٚمٝمىلؿ ُمىلـ ُميىل، ومٚمىلام  أقمراب جمت٤م  اًمٜمامر ُمت٘مٚمدي

أي: شمٖمىلىلػمت ُماُمىلىلح وضمٝمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام أؾمىلىلًك   شمٕمىلىلر وضمٝمىلىلف ¢هلل رآ ىلىلؿ رؾمىلىلقل ا

 وطمزٟم٤ًم قمغم وم٘مر  ١مٓء إقمراب.

وم٘م٤مم قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ذم أصح٤مسمف ظمٓمٞمٌىل٤ًم صمىلؿ ىمىل٤مل: شمّمىلدق رضمىلؾ سمدر ىلف، »

٤م ﴿سمىلىلديٜم٤مره، سمّمىلىل٤مع سمىلىلره، سمّمىلىل٤مع ؿمىلىلٕمػمه، صمىلىلؿ شمىلىلا ىمقًمىلىلف شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم:  ـْ َُمىلىل
قا ُِمىلىل َوَأْٟمِٗمُ٘مىلىل

 ٌْ ـْ ىَم ْرشَمٜمِل إِمَم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم  ِؾ َأْن َي٠ْميِتَ َأطَمَديُمؿُ َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم اعمَْْقُت وَمٞمَُ٘مقَل َربِّ ًَمْقٓ َأظمَّ

ـَ  ـْ ُِم َق َوَأيُم دَّ لمَ  وَم٠َمصَّ ٤محِلِ  .ش[40]المنافقون:﴾اًمّمَّ

سمٕمد أن أهنك اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ظمٓمٌتىلف  ىلذه اٟمٓمٚمىلؼ رضمىلؾ ُمىلـ احلىل٤م.يـ إمم 

اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ُمىلىلىل٤م شمٞمنىلىلىل ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ داره ًمٞمٕمىلىلىلقد إمم اعمجٚمىلىلىلس ومٞمْمىلىلىلع سمىلىلىللم يىلىلىلدي 

ُمىلىل٤م ومٕمىلىلؾ صىلىل٤مطمٌٝمؿ  ىلىلذا إول ىمىلىل٤مم يمىلىلؾ  ¢اًمّمىلىلدىم٦م، ومٚمىلىلام رأى سم٘مٞمىلىل٦م أصىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلل 

ُمىلىلىلـ  ¢ُمىلىلىلٜمٝمؿ أيْمىلىلىل٤ًم يٜمٓمٚمىلىلىلؼ ًمٞمٕمىلىلىلقد سمىلىلىلام شمٞمنىلىلىل ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلىلدىم٦م، ومىلىلىل٤مضمتٛمع أُمىلىلىل٤مم اًمٜمٌىلىلىلل 

 اًمّمدىم٤مت يم٠مُمث٤مل اا٤ٌمل  ٙمذا، أي: أيمقام.

ٜمىلقر وضمٝمىلف يم٠مٟمىلف ُمذ ٌىل٦م ذًمىلؽ شمٜمىلقر وضمٝمىلف يم٠مٟمىلف ُمذ ٌىل٦م، شم ¢ومٚمام رأى رؾمىلقل اهلل 

ُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام »أي: يم٠مٟمف ومْم٦م ُمٓمٚمٞم٦م سم٤مًمذ ٥م، شممٕ. صمىلؿ ىمىل٤مل  ىلذا احلىلدي٨م: 

 احلدي٨م. شؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف أضمر ٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

شمٚمٗمىلىلىلىلظ هبىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م اًمنمىلىلىليػ سمٛمٜم٤مؾمىلىلىلىل٦ٌم ىمٞمىلىلىلىل٤مم  ¢ومىلىلىل٠مٟمتؿ شمىلىلىلىلرون ُمٕمىلىلىلل سمىلىلىلىل٠من اًمٜمٌىلىلىلل 
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ذم اعمجٚمىلىلىلس أُمىلىلىلر حمىلىلىلدث، مل اًمرضمىلىلىلؾ إول ورضمققمىلىلىلف سم٤مًمّمىلىلىلدىم٦م، ومٚمىلىلىلؿ يٙمىلىلىلـ  ٜمىلىلىل٤مك 

وإٟمىلىلام يمىلىل٤من سمدقمىلىل٦م حمدصمىلىل٦م، مل يٙمىلىلـ رء ُمىلىلـ  ¢يٙمىلىلـ ُمٕمروومىلىل٤ًم قمٜمىلىلد أصىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلل 

ذًمىلىلىلىلؽ إـماىمىلىلىلىل٤ًم وإٟمىلىلىلىلام يمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىل٤م طمىلىلىلىلدث  ىلىلىلىلق أن اًمرضمىلىلىلىلؾ إول ومىلىلىلىلتح اًمٓمريىلىلىلىلؼ ًممظمىلىلىلىلريـ 

سم٤مًمّمدىم٦م اعمنموقم٦م ُمـ ىمٌؾ وذم شمٚمؽ اًمٚمحٔم٦م ذيمىلر ؿ اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام سم٤مٔيىل٦م 

شمّمىلىلدق رضمىلىلؾ سمدر ىلىلف، سمىلىلديٜم٤مره، سمّمىلىل٤مع سمىلىلره، »ف: اًمًىلىل٤مسم٘م٦م وسم٘مقًمىلىلف وسمحثىلىلف إيىلىل٤م ؿ سم٘مقًمىلىل

 .شسمّم٤مع ؿمٕمػمه

سمٛمٕمٜمىلىلىلىلىلك: ُمىلىلىلىلىلـ اسمتىلىلىلىلىلدع ذم  شُمىلىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلىلىلام»ومىلىلىلىلىل٢مذًا: شمٗمًىلىلىلىلىلػم  ىلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلىلدي٨م: 

، ٕٟمف ٓ يٚمت٘مل أسمدًا ُمىلع ُمىل٤م ¢اإلؾمام،  ذا شمٗمًػم ظم٤مـم  ٓ جيقز ٟمًٌتف إمم اًمٜمٌل 

شمٌىلىل٤مع وىمىلىلع ذم ذًمىلىلؽ اعمجٚمىلىلس ُمىلىلـ ىمٞمىلىل٤مم اًمرضمىلىلؾ ورضمققمىلىلف سم٤مًمّمىلىلدىم٦م ىمٌىلىلؾ أظمىلىلريـ صمىلىلؿ ا

أظمىلىلىلىلريـ ًمىلىلىلىلف قمىلىلىلىلغم شمٚمىلىلىلىلؽ اًمّمىلىلىلىلدىم٤مت اًمتىلىلىلىلل يم٤مٟمىلىلىلىل٧م ؾمىلىلىلىل٤ًٌٌم ًمٙمِمىلىلىلىلػ اًمٖمٛمىلىلىلىل٦م قمىلىلىلىلـ أوًمئىلىلىلىلؽ 

إقمىلىلراب، ويمىلىل٤من ذًمىلىلؽ ؾمىلىل٤ًٌٌم ُمٗمرطمىلىل٤ًم ًمٚمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام طمتىلىلك هتٚمىلىلؾ وضمٝمىلىلف يم٠مٟمىلىلف 

 ُمذ ٦ٌم.

ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم »ومىلىلىل٢مذًا ُمٕمٜمىلىلىلك سم٢مجيىلىلىل٤مز واًمٌحىلىلىل٨م يتحٛمىلىلىلؾ اًمتٓمقيىلىلىلؾ ضمىلىلىلدًا ضمىلىلىلدًا، ُمٕمٜمىلىلىلك: 

ومٚمىلىلف »وقم٦م، إمم أُمىلىلر ُمنمىلىلوع أي: ُمىلىلـ ومىلىلتح ـمري٘مىلىل٤ًم إمم ؾمىلىلٜم٦م ُمنمىلىلشاإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م

 ذا  ق ُمٕمٜمك احلدي٨م، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أن  شأضمر ٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

يٌتىلىلىلدع اإلٟمًىلىلىل٤من إطمىلىلىلداث قمٌىلىلىل٤مدة مل شمٙمىلىلىلـ ُمٕمروومىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ يىلىلىلقم ىمىلىلىل٤مل اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم: 

ؿُ ﴿ ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىل اَم  اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل اإِلؾْمىلىلىلىل

 . [3]المائدة:﴾ِديٜم٤ًم

ُمـ اسمتدع، وإٟمام ُمـ ومتح ـمري٘م٤ًم إمم ؾمىلٜم٦م ُمٕمروومىل٦م، وقمىلغم  شُمـ ؾمـ»ًمٞمس ُمٕمٜمك: 

اًمٕمٙمس اًمِمٓمر اًمث٤مين ُمـ احلدي٨م: ُمـ ومىلتح ـمري٘مىل٤ًم إمم ؾمىلٜم٦م ذيىلرة، إمم ؾمىلٜم٦م ؾمىلٞمئ٦م 

 ومٕمٚمٞمف وزر ٤م ووزر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.
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ل إٓ سمٓمريىلىلؼ رَ ْٕمىلىل نمىلىلع، واًمًىلىلٜم٦م اًمًىلىلٞمئ٦م ٓ شمُ ل إٓ سمٓمريىلىلؼ اًمرَ ْٕمىلىل وم٤مًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م ٓ شمُ 

اًمنمع، ومٛمـ ومتح ـمري٘م٤ًم ًمٚمًٜم٦م احلًٜم٦م يم٤من ًمف أضمر ٤م وأضمر ُمـ اشمٌٕمف قمٚمٞمٝمىل٤م إمم يىلقم 

اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م. وُمىلىلىلـ ومىلىلىلتح ـمري٘مىلىلىل٤ًم إمم ؾمىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلٞمئ٦م ُمٕمىلىلىلرول ؾمىلىلىلٞمئتٝم٤م ذم اًمنمىلىلىلع ومٕمٚمٞمىلىلىلف وزر ىلىلىل٤م 

 – ووزر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م إمم يىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م، ُمىلىلـ أضمىلىلؾ  ىلىلذا وهمىلىلػمه ىمىلىل٤مل إُمىلىل٤مم دار اهلجىلىلرة

: ُمىلىلىلـ اسمتىلىلىلدع ذم اإلؾمىلىلىلام سمدقمىلىلىل٦م أي واطمىلىلىلدة يرا ىلىلىل٤م  –وسمٙمٚمٛمتىلىلىلل أظمىلىلىلتؿ  ىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م 

طمًىلٜم٦م وم٘مىلىلد زقمىلىلؿ أن حمٛمىلىلدًا صىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف وآًمىلىلف  وؾمىلىلٚمؿ ظمىل٤من اًمرؾمىلىل٤مًم٦م، اىمىلىلرؤوا ىمىلىلقل 

ٞم٧ُم ﴿اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم:  ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلل َوَروىِل ٧ُم قَمٚمىَل ْؿ ِديىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَٛمىْل اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمٚمىْل٧ُم ًَمٙمىُل

ؿُ  اَم ِديٜمىًلىل٤ماإلِ  ًَمُٙمىلىل ىمىلىل٤مل ُم٤مًمىلىلؽ: ومىلىلام مل يٙمىلىلـ يقُمئىلىلذ ديٜمىلىل٤ًم ٓ يٙمىلىلقن اًمٞمىلىلقم   [3]المائاادة:﴾ؾْمىلىل

 ديٜم٤ًم، وٓ يّمٚمح آظمر  ذه إُم٦م إٓ سمام صٚمح سمف أوهل٤م..

 ( 00:  21: 52/   315) اهلدى والنور / 
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 ال بدعٞ حطِٞ يف اإلضالَ

أٟمٗمًىلٜم٤م إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًىلتٕمٞمٜمف وٟمًىلتٖمٗمره، وٟمٕمىلقذ سمىل٤مهلل ُمىلـ ذور  اًمِمٞمخ:

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل وما ُمْمؾ ًمف، وُمىلـ يْمىلٚمؾ ومىلا  ىل٤مدي ًمىلف، وأؿمىلٝمد 

 أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف.

ٚمُِٛمقنَ ﴿ ىلىلىل ًْ ُتْؿ ُُم َّٓ َوَأْٟمىلىل َـّ إِ ُىلىلىلقشُم ِف َوٓ َم
ؼَّ شُمَ٘م٤مشمىِلىل قا اهللََّ طَمىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير    ]﴾َيىلىل

 .[402عم ان:

٤م ﴿ ٤م َزْوضَمٝمىَل َؼ ُِمٜمْٝمىَل َدٍة َوظَمٚمىَل
ـْ َٟمْٗمٍس َواطمىِل ِذي ظَمَٚمَ٘مُٙمْؿ ُِم ُٙمُؿ اًمَّ ُ٘مقا َرسمَّ ٤َم اًمٜم٤َّمُس اشمَّ َي٤م َأهير

٤مَن  ٤مَم إِنَّ اهللََّ يمىَل ٤مَءًُمقَن سمىِلِف َوإَْرطمىَل ىًَل ِذي شَم ُ٘مقا اهللََّ اًمَّىل ٤مًء َواشمَّ ًَ
ًٓ يَمثػًِما َوٟمِ َوسَم٨مَّ ُِمٜمُْٝماَم ِرضَم٤م

 .[4]النسا::﴾ُٙمْؿ َرىِمٞم٤ًٌمقَمَٚمٞمْ 

ِديًدا ﴿ ًٓ ؾَمىلىلىل ْق قا ىَمىلىلىل قا اهللََّ َوىُمقًُمىلىلىل ُ٘مىلىلىل ـَ آَُمٜمىُلىلىلقا اشمَّ ِذي ىلىلىل ىلىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير ْؿ  *َيىلىلىل ْؿ َأقْماَمًَمُٙمىلىلىل ٚمِْح ًَمُٙمىلىلىل ُيّْمىلىلىل

ْقًزا قَمٔمىِلىلٞماًم  ٤مَز وَمىلىل ْد وَمىلىل قًَمُف وَمَ٘مىلىل ِع اهللََّ َوَرؾُمىلىل
ـْ ُيٓمىِلىل ْؿ ُذُٟمىلىلقسَمُٙمْؿ َوَُمىلىل ْر ًَمُٙمىلىل

 - 30 ]األحاابا :﴾َوَيْٖمِٗمىلىل

34]. 

 أُم٤م سمٕمد:

، وذ إُمىلىلىلىلىلقر ¢ومىلىلىلىلىل٢من ظمىلىلىلىلىلػم اًمٙمىلىلىلىلىلام يمىلىلىلىلىلام اهلل، وظمىلىلىلىلىلػم اهلىلىلىلىلىلدي  ىلىلىلىلىلدي حمٛمىلىلىلىلىلد 

 حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م، ويمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

ُمقوىلىلىلىلىلققمل ذم  ىلىلىلىلىلذا اًمّمىلىلىلىلىل٤ٌمح اعمٌىلىلىلىلىل٤مرك إن ؿمىلىلىلىلىل٤مء اهلل يىلىلىلىلىلدور طمىلىلىلىلىلقل ُمًىلىلىلىلىل٠مًم٦م ـم٤معمىلىلىلىلىل٤م 

اظمتٚمٗم٧م أٟمٔم٤مر اًمٕمٚمىلامء اعمتىل٠مظمريـ ُمىلٜمٝمؿ سمخ٤مصىل٦م ذم نٚمىل٦م ُمىلـ ظمٓمٌىل٦م احل٤مضمىل٦م اًمتىلل 
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ٛمٕمتٛمق ٤م آٟمٗمىلىلىلىل٤ًم، ويمىلىلىلىل٤من ٟمٌٞمٜمىلىلىلىل٤م صىلىلىلىلٚمقات اهلل وؾمىلىلىلىلاُمف قمٚمٞمىلىلىلىلف يٗمتىلىلىلىلتح هبىلىلىلىل٤م ظمٓمٌىلىلىلىلف يمٚمٝمىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىل

يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م، »وسمخ٤مصىلىل٦م ُمٜمٝمىلىل٤م ظمٓمٌىلىل٦م ااٛمٕمىلىل٦م، وأقمٜمىلىلل سمىلىلذًمؽ ُمىلىلـ  ىلىلذه اخلٓمٌىلىل٦م: 

ومىلىل٢من يمثىلىلػمًا ُمىلىلـ اًمٕمٚمىلىلامء اعمتىلىل٠مظمريـ ذ ٌىلىلقا إمم شم٘مًىلىلٞمؿ اًمٌدقمىلىل٦م   شويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م »: ¢: إن ىمقًمىلىلىلف إمم مخًىلىلىل٦م أىمًىلىلىل٤مم و ىلىلىلؿ سمىلىلىلذًمؽ يْمىلىلىلٓمرون إمم أن ي٘مقًمىلىلىلقا

ُمىلىلـ اًمٕمىلىل٤مم اعمخّمىلىلقص، وُمٕمٜمىلىلك  ىلىلذا اًمٙمىلىلام: أٟمىلىلف   شوىلىلاًم٦م، ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

ًمٞمس إُمر قمغم  ذا اإلـماق واًمِمىلٛمقل ًمٙمىلقن يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م سمىلؾ سمٕمىلد أن شمىل٠موًمقا 

 ىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىل٦م قمىلىلىلغم أهنىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ اًمٕمىلىلىل٤مم اعمخّمىلىلىلقص شمّمىلىلىلٌح قم٤ٌمرهتىلىلىل٤م قمىلىلىلغم اًمٕمٙمىلىلىلس ُمىلىلىلـ 

 دقم٦م واًم٦م.سيح دًٓمتٝم٤م م٤مُم٤ًم، أي: ًمٞمس يمؾ سم

ذم  ذا اًمت٠مويىلؾ ُمىلـ إظمىلراج اًمٙمىلام قمىلـ دًٓمتىلف اًمٔمىل٤م رة ومٞمٜمٌٖمىلل قمٚمٞمٜمىل٤م أن ُم٤م وُمع 

يمىلؾ سمدقمىل٦م »: ¢ٟمٕمرل ؿمٌٝم٦م  ١مٓء اًمٕمٚمامء ُمـ اعمتىل٠مظمريـ اًمىلذي شمىل٠موًمقا ىمىلقل اًمٜمٌىلل 

 سمام ؾمٛمٕمتؿ.  شواًم٦م

إن اًمٙمىلىلام طمىلىلىلقل اًمِمىلىلٌٝم٤مت اًمتىلىلىلل يٛمٞمىلىلىلؾ إًمٞمٝمىلىل٤م وجيىلىلىلٜمح إًمٞمٝمىلىلىل٤م أوًمئىلىلؽ اًمٜمىلىلىل٤مس يمثىلىلىلػمة 

ىلىل ظَم ًمٙمٜمىلىلل أريىلىلد أن أُ  ص  ىلىلذه ااٚمًىلىل٦م سمحىلىلدي٨م صىلىلحٞمح يتٙمئىلىلقن قمٚمٞمىلىلف ومىلىلٞمام يىلىلذ ٌقن ّمِّ

إًمٞمف مم٤م ذيمرشمف آٟمٗم٤ًم وظماص٦م ذًمؽ: أن ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م، وُمـ أىمقى أدًمىلتٝمؿ 

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام »ورودًا وًمىلىلٞمس دًٓمىلىل٦م إٟمىلىلام  ىلىلىلق احلىلىلدي٨م اًمّمىلىلحٞمح اعمِمىلىلىلٝمقر: 

ُمىلىلىلـ  ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م ومٚمىلىلىلف أضمر ىلىلىل٤م وأضمىلىلىلر ُمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلؾ هبىلىلىل٤م إمم يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م دون أن يىلىلىلٜم٘مص

أضمىلىلقر ؿ رء، وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م ومٕمٚمٞمىلىلف وزر ىلىل٤م ووزر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م 

 .شإمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أوزار ؿ رء

 ىلىلذا احلىلىلدي٨م  ىلىلق يمىلىلام ىمٚمىلىل٧م آٟمٗمىلىل٤ًم: ُمىلىلـ أىمىلىلقى أدًمىلىلتٝمؿ ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م اًمروايىلىل٦م، وطمٞمىلىلٜمام 

أىمىلىلىلقل: ُمىلىلىلـ طمٞمىلىلىل٨م اًمروايىلىلىل٦م ومىلىلىل٢مٟمام أقمٜمىلىلىلل ُمىلىلىل٤م أىمىلىلىلقل وأىمّمىلىلىلد ُمىلىلىل٤م أىمىلىلىلقل؛ ذًمىلىلىلؽ ٕن  ىلىلىلذا 

طمٞمىلىلٜمام ٟمت٠مُمىلىلؾ ذم ؾمىلىل٥ٌم وروده أوًٓ، وذم اًمتح٘مٞمىلىلؼ ذم ُمٕمٜمىلىل٤مه صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم يٜم٘مٚمىلىل٥م  احلىلىلدي٨م
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 احلدي٨م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ طمٞم٨م دًٓمتف.

، أو أن ٟمتىلذيمر اعمٜم٤مؾمىل٦ٌم اًمتىلل ومٞمٝمىل٤م ىمىل٤مل ¢أول ذًمؽ: أن ٟمتىلذيمر ؾمىل٥ٌم ىمىلقل اًمٜمٌىلل 

قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام  ذا احلىلدي٨م اًمّمىلحٞمح، واحلىلدي٨م أظمرضمىلف اإلُمىل٤مم ُمًىلٚمؿ ذم 

ذم ُمًىلٜمده وهمػم ىل٤م ُمىلـ طمىلدي٨م ضمريىلر سمىلـ قمٌىلد اهلل اًمىلٌجكم صحٞمحف واإلُم٤مم أمحىلد 

ومجىلىلىلىل٤مءه أقمىلىلىلىلراب جمتىلىلىلىل٤م   ¢يمٜمىلىلىلىل٤م ضمٚمقؾمىلىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلىلع اًمٜمٌىلىلىلىلل »ريض اهلل شمٕمىلىلىلىل٤ممم قمٜمىلىلىلىلف، ىمىلىلىلىل٤مل: 

ىمىل٤مل ضمريىلر: ومٚمىلام  شاًمٜمامر.. ُمت٘مٚمدي اًمًٞمقل.. قم٤مُمتٝمؿ ُمـ ُمي سمؾ يمٚمٝمىلؿ ُمىلـ ُميىل

مٕمىلىلر وضمٝمىلىلف، أي: شمٖمىلىلػمت ُمٕمىلىل٤ممل وضمٝمىلىلف أؾمىلىلٗم٤ًم وطمزٟمىلىل٤ًم قمىلىلغم ُمىلىل٤م  ¢رآ ىلىلؿ رؾمىلىلقل اهلل 

أى قمٚمىلىلىلىلٞمٝمؿ ُمىلىلىلىلـ آصمىلىلىلىل٤مر اًمٗم٘مىلىلىلىلر ومىلىلىلىلام يمىلىلىلىل٤من ُمٜمىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة واًمًىلىلىلىلام إٓ أن ظمٓمىلىلىلىلٌٝمؿ ر

ومىلىلققمٔمٝمؿ وأُمىلىلر ؿ سمىلىل٠من يتّمىلىلدق أصىلىلح٤مسمف قمىلىلغم  ىلىل١مٓء اًمٓمىلىل٤مرىملم ًمٚمٛمديٜمىلىل٦م ُمىلىلـ وم٘مىلىلراء 

٤م ﴿إقمراب ُمـ ُمي، وم٘مىلرأ ذم نٚمىل٦م ُمىل٤م ىمىلرأ قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام:  ـْ ُمىَل
قا ُمىِل َوَأْٟمِٗم٘مىُل

ـْ ىَمٌِْؾ َأْن َي٠ْميِتَ أَ  ْرشَمٜمِل إِمَم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم َرَزىْمٜم٤َميُمْؿ ُِم طَمَديُمُؿ اعمَْْقُت وَمٞمَُ٘مقَل َربِّ ًَمْقٓ َأظمَّ

لمَ  ٤محِلِ ـَ اًمّمَّ ـْ ُِم َق َوَأيُم دَّ شمّمىلدق رضمىلؾ »ذم ظمٓمٌتىلف:  ¢، وىمىل٤مل  [40]المنافقون:﴾وَم٠َمصَّ

وم٘مىلىلىلىلىل٤مم رضمىلىلىلىلىلؾ أول ُمىلىلىلىلىلـ ىمىلىلىلىلىل٤مم ُمىلىلىلىلىلـ  شسمدر ىلىلىلىلىلف.. سمىلىلىلىلىلديٜم٤مره.. سمّمىلىلىلىلىل٤مع سمىلىلىلىلىلره.. سمّمىلىلىلىلىل٤مع ؿمىلىلىلىلىلٕمػمه

ومىلذ ٥م إمم داره ًمٞمٕمىلقد سمىلام شمٞمنىل ًمىلف ُمىلـ  ¢ًمٜمٌىلل احل٤م.يـ اؾمتج٤مسم٦م ُمٜمف عمققمٔمىل٦م ا

، ومٚمام رأى ؾم٤مئر أصح٤مسمف ُم٤م ومٕمؾ  ذا اىمتدوا ¢صدىم٦م وووع ذًمؽ سملم يدي اًمٜمٌل 

سمف واٟمٓمٚم٘مىلقا أيْمىل٤ًم ًمٞمٕمىلقد يمىلؾ ُمىلٜمٝمؿ سمىلام شمٞمنىل ُمىلـ اًمّمىلدىم٦م، ىمىل٤مل ضمريىلر: ومىل٤مضمتٛمع أُمىل٤مم 

 ¢ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلىلدىم٤مت يم٤ماٌىلىلىل٤مل، أي: إيمىلىلىلقام، ومٚمىلىلىلام رأى ذًمىلىلىلؽ رؾمىلىلىلقل اهلل  ¢اًمٜمٌىلىلىلل 

وا طمٞمىلىلىلىلٜمام ضمىلىلىلىل٤مؤ ¢ر وضمٝمىلىلىلىلف يم٠مٟمىلىلىلىلف ُمذ ٌىلىلىلىل٦م قمىلىلىلىلغم ظمىلىلىلىلال ُمىلىلىلىل٤م يم٤مٟمىلىلىلىل٧م طمىلىلىلىل٤مل اًمٜمٌىلىلىلىلل قَّ ٜمىَلىلىلىل شمَ 

إقمىلىلراب ومٝمٜمىلىل٤مك مٕمىلىلر وضمٝمىلىلف.. شمٖمىلىلػمت ُماُمىلىلح وضمٝمىلىلف طمزٟمىلىل٤ًم، أُمىلىل٤م  ٜمىلىل٤م ومتٜمىلىلقر وضمٝمىلىلف 

قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ومرطمىلىلىل٤ًم يِمىلىلىلٌف ذًمىلىلىلؽ ضمريىلىلىلر سم٘مقًمىلىلىلف: يم٠مٟمىلىلىلف ُمذ ٌىلىلىل٦م، أي: يم٠مٟمىلىلىلف ومْمىلىلىل٦م ُمٓمٚمٞمىلىلىل٦م 

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم »: ىمىلىل٤مل احلىلىلدي٨م اًمًىلىل٤مسمؼ ¢سم٤مًمىلىلذ ٥م شمىلىلمٕ، ومىلىلام رأى ذًمىلىلؽ رؾمىلىلقل اهلل 

اإلؾمام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ومٚمىلف أضمر ىل٤م وأضمىلر ُمىلـ قمٛمىلؾ هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م دون أن يىلٜم٘مص 
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ُمىلـ أضمىلىلقر ؿ رء، وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م ومٕمٚمٞمىلىلف وزر ىلىل٤م ووزر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ 

 .شهب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يٜم٘مص ُمـ أوزار ؿ رء

ده وشم٠مُمٚمٜمىلىل٤م ومىلىل٢مذا رضمٕمٜمىلىل٤م إمم ؾمىلىل٥ٌم ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام هلىلىلذا احلىلىلدي٨م أو ؾمىلىل٥ٌم ورو

ومٞمف مل ٟمجد  ٜم٤مك ؿمٞمئ٤ًم طمدث ُمـ اًمٕم٤ٌمدات أو اًمٓم٤مقمىل٤مت مل شمٙمىلـ ُمٕمروومىل٦م ُمىلـ ىمٌىلؾ.. 

ذيمىلر ؿ سم٤مٔيىل٦م اعمىلذيمقرة سمىلام جيىل٥م  ¢مل ٟمجد  ٜم٤مك ؾمقى اًمّمدىم٦م طمٞم٨م أن اًمٜمٌىلل 

قمٚمىلىلٞمٝمؿ ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م وأشمٌٕمٝمىلىل٤م سمٙمىلىلام ُمىلىلـ قمٜمىلىلده قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام طمْمىلىل٤ًم وًمىلىلق قمىلىلغم اًمّمىلىلدىم٦م 

 .ششمّمدىمقا وًمق سمِمؼ مرة»اًم٘مٚمٞمٚم٦م يمام ضم٤مء ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

ومٛمقوىلىلقع احلىلىلدي٨م يمىلىلام شمىلىلرون  ىلىلق طمىلىلقل اًمّمىلىلدىم٦م ومىلىل٢مذا رضمٕمٜمىلىل٤م وومنىلىلٟم٤م احلىلىلدي٨م 

ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم »ومّمىلىلىلىلاً ًمىلىلىلىلف قمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىل٥ٌم وروده وم٘مٚمٜمىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىلام ي٘مىلىلىلىلقل أوًمئىلىلىلىلؽ اعمتىلىلىلىل٠مظمرون: 

أي: ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م إن ومنىلٟم٤م طمديثىلف قمٚمٞمىلف  شاإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م

 ُمع اًمقاىمىلع؛ ٕن اًمقاىمىلع ًمىلٞمس ومٞمىلف سمدقمىل٦م شمىلذيمر اًمًام  ذا هبذا اًمتٗمًػم شم٤ٌميـ اًمتٗمًػم

ُمٓمٚم٘م٤ًم، يمؾ ُم٤م ومٞمف  ق طمْمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام قمغم اًمّمدىم٦م ودم٤موب اًمّمح٤مسم٦م 

ُمٕمىلىلف قمىلىلغم اإلشمٞمىلىل٤من هبىلىل٤م، يمىلىلؾ ُمىلىل٤م ذم إُمىلىلر أن رضمىلىلاً واطمىلىلدًا ُمىلىلٜمٝمؿ شم٘مىلىلدم اًمٌ٘مٞمىلىل٦م سم٤مإلشمٞمىلىل٤من 

يمىلىلؾ  سم٤مًمّمىلىلدىم٦م ومتٌٕمىلىلف أظمىلىلرون، ومٛمىلىلـ أضمىلىلؾ أن  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ إول  ىلىلق اًمىلىلذي ىمىلىل٤مم ىمٌىلىلؾ

آظمىلىلر وضمىلىل٤مء سم٤مًمّمىلىلدىم٦م ومتٜمِمىلىلط أظمىلىلرون هلىلىلذه اًمّمىلىلدىم٦م وشمٌٕمىلىلقه قمىلىلغم ذًمىلىلؽ وم٘مىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف 

أي: يٙمىلىلىلقن ُمٕمٜمىلىلىلك احلىلىلىلدي٨م  شُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م»اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

قمىلىلغم ظمىلىلال اعمٕمٜمىلىلك اخلٚمٗمىلىلل اعمٌتىلىلدع اًمىلىلداظمؾ أيْمىلىل٤ًم ذم قمٛمىلىلقم ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

أي: ُمىلـ اسمتىلدع  ش٦م طمًىلٜم٦مُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم»يٙمقن ىمقهلؿ:   شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م»

ذم اإلؾمىلىلىلىلام سمدقمىلىلىلىل٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م أيْمىلىلىلىل٤ًم  ىلىلىلىلذا اًمتٗمًىلىلىلىلػم  ىلىلىلىلق ُمٌتىلىلىلىلدع ذم اإلؾمىلىلىلىلام عمىلىلىلىل٤مذا؟ ٕن 

اعمٕمٜمىلىلىلىلك اًمّمىلىلىلىلحٞمح هلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م: ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ًمٖمىلىلىلىل٦م: ُمىلىلىلىلـ ومىلىلىلىلتح ـمري٘مىلىلىلىل٤ًم.. ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم 

اإلؾمام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ... و ىلؾ ومىلتح اًمٓمريىلؼ إمم أُمىلر ُمنمىلوع سم٤مًمٙمتىل٤مب وسم٤مًمًىلٜم٦م أُم٤مشمىلف 
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٤مم رضمىلىلؾ وم٠مطمٞمىلىل٤م  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م اعمٜمّمىلىلقص قمٚمٞمٝمىلىل٤م ذم اًمٜمىلىل٤مس ُمىلىلع اًمىلىلزُمـ أو ُمىلىلع اًمٖمٗمٚمىلىل٦م وم٘مىلىل

إٟمام ضم٤مء  ،يما صمؿ يما ؟اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ي٘م٤مل ومٞمف: ًم٘مد اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م

 سم٠مُمر ُمنموع ُمًٌ٘م٤ًم وإٟمام اًمٌمء ااديد ذم اعمقوقع أٟمف أطمٞم٤م  ذه اًمًٜم٦م.

ومىلىل٢مذًا: إذا رضمٕمٜمىلىل٤م وم٘مىلىلط إمم ؾمىلىل٥ٌم احلىلىلدي٨م قمرومٜمىلىل٤م سمٓمىلىلان ذًمىلىلؽ اًمت٠مويىلىلؾ اًمىلىلذي يمىلىل٤من 

يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م ويمىلىلىلؾ  »: ¢إؾمىلىلىل٤ٌمب اًم٘مقيىلىلىل٦م قمىلىلىلغم َّتّمىلىلىلٞمص قمٛمىلىلىلقم ىمقًمىلىلىلف  ُمىلىلىلـ

 ىلىلىلذا  ىلىلىلق اًمًىلىلىل٥ٌم إول اًمىلىلىلذي يىلىلىلدل دًٓمىلىلىل٦م واوىلىلىلح٦م قمىلىلىلغم سمٓمىلىلىلان   شوىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مر

 اًمت٠مويؾ اعمذيمقر.

 شذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦مؾمىلـ ُمىلـ »اًم٥ًٌم اًمثىل٤مين: إذا وىمٗمٜمىل٤م قمٜمىلد ُمىلتـ احلىلدي٨م: 

ٜم٘مقل ًمٚمٛمتىلىلىلىل٠موًملم هلىلىلىلىلذا ومًىلىلىلىل شوُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلىلٞمئ٦م»ومىلىلىلىل٤مم احلىلىلىلىلدي٨م: 

احلىلىلىلدي٨م قمىلىلىلغم همىلىلىلػم شم٠مويٚمىلىلىلف اًمّمىلىلىلحٞمح: ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلق ـمريىلىلىلؼ ُمٕمرومىلىلىل٦م اًمًىلىلىلٜم٦م احلًىلىلىلٜم٦م واًمًىلىلىلٜم٦م 

ـمريىلىلىلؼ  ااىلىلىلقاب:اًمًىلىلىلٞمئ٦م آًمٕم٘مىلىلىلؾ أم اًمنمىلىلىلع؟ إن يمىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ أ ىلىلىلؾ اًمًىلىلىلٜم٦م طم٘مىلىلىل٤ًم ومًىلىلىلٞمٙمقن 

ُمٕمرومىلىلىل٦م احلًىلىلىلٜم٦م واًمًىلىلىلٞمئ٦م إٟمىلىلىلام  ىلىلىلق اًمنمىلىلىلع وم٘مىلىلىلط وٓ جمىلىلىل٤مل ًمٚمٕم٘مىلىلىلؾ ذم ذًمىلىلىلؽ إـماىمىلىلىل٤ًم 

اعمٕمتزًمىلىل٦م ىمىلىلدياًم اؾمىلىلاًم وُمًىلىلٛمًك واعمٕمتزًمىلىل٦م طمىلىلديث٤ًم  ظماومىلىل٤ًم ًمٚمٛمٕمتزًمىلىل٦م ىمىلىلدياًم وطمىلىلديث٤ًم..

ُمًىلىلٛمًك ٓ اؾمىلىلاًم و ىلىلؿ يمثىلىلػمون ويٜمٓمىلىلقون امىلىل٧م أؾمىلىلامء يمثىلىلػمة ويمثىلىلػمة ضمىلىلدًا يق ىلىلقن 

 ااام ػم هب٤م أهنؿ قمغم اًمًٜم٦م.

إذا يم٤من ُم٤م ي٘مقًمف اعمٕمتزًم٦م و ىلق ممىل٤م اٟمٗمّمىلٚمقا ومٞمىلف قمىلـ أ ىلؾ احلىلدي٨م وأ ىلؾ اًمًىلٜم٦م 

٘مٚمٞمىلىللم.. إذا يمىلىل٤من ىمىلىلقهلؿ  ىلىلذا ُمىلىلـ نٚمىلىل٦م طم٘مىلىل٤ًم أٓ و ىلىلق ىمىلىلقهلؿ سم٤مًمتحًىلىللم واًمت٘مٌىلىلٞمح اًمٕم

وىلىلىلىلىلىلاهلؿ اًمىلىلىلىلىلىلذي طمنمىلىلىلىلىلىل ؿ ذم ومرىمىلىلىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلىلىلـ اًمٗمىلىلىلىلىلىلرق اعمٜمّمىلىلىلىلىلىلقص قمٚمٞمٝمىلىلىلىلىلىل٤م ذم طمىلىلىلىلىلىلدي٨م: 

وظمرضمىلقا سمىلذًمؽ قمىلـ يمىلقهنؿ ُمىلـ اًمٗمرىمىل٦م  شوؾمتٗمؽمق أُمتل قمغم صمىلاث وؾمىلٌٕملم ومرىمىل٦م»

 ؿ وظمرضمىلىلىلىلقا قمىلىلىلىلـ ااامقمىلىلىلىل٦م وقمىلىلىلىلـ اًمٗمرىمىلىلىلىل٦م ءاًمٜم٤مضمٞمىلىلىلىل٦م؛ ٕهنىلىلىلىلؿ اشمٌٕمىلىلىلىلقا قم٘مىلىلىلىلقهلؿ وأ ىلىلىلىلقا

ظمىلؾ ذم اًمتحًىللم واًمت٘مٌىلٞمح وإٟمىلام وفمٞمٗمتىلف وم٘مىلط أن اًمٜم٤مضمٞم٦م اًمتل شم٘مقل: ًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ د
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 يٗمٝمؿ احلًـ واًم٘مٌٞمح ومٞم٠ميت سم٤محلًـ ويدع اًم٘مٌٞمح.

إن أ ىلىلؾ آقمتىلىلزال اٟمٗمّمىلىلٚمقا قمىلىلغم أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م وأ ىلىلؾ احلىلىلدي٨م طمتىلىلك ُمىلىلـ يمىلىل٤من ُمىلىلـ 

أ ؾ اًمًٜم٦م ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ ىمىلد اٟمجىلرل ُمىلع آقمتىلزال ذم سمٕمىلض ُمًىل٤مئٚمٝمؿ، أُمىل٤م ذم 

حًلم واًمت٘مٌىلٞمح اًمٕم٘مٚمٞمىللم سم٤مـمىلؾ وأن احلًىلـ  ذه اعم٠ًمًم٦م وم٘مد وٚمقا ااامقم٦م أن اًمت

واًمًىلىلٞم  ٓ ؾمىلىلٌٞمؾ عمٕمرومتىلىلف إٓ سم٤مًمنمىلىلع، إذا يمىلىل٤من  ىلىلذا أُمىلىلرًا ُمتٗم٘مىلىل٤ًم قمٚمٞمىلىلف سمىلىللم أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م 

وطمٞمٜمئٍذ ٟم٘مقل هلىل١مٓء اًمىلذيـ ومنىلوا احلىلدي٨م سم٤مًمتٗمًىلػم اخلٓمىل٠م: ُمىلـ ؾمىلـ سمٛمٕمٜمىلك: ُمىلـ 

تٕمٌىلػم اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م ؾمٜم٘مقل أن: ٟمدع ُمٜم٤مىمِمىلتٙمؿ ذم اًمٚمٗمىلظ.. ذم اًم

ُمـ اسمتدع؛ ٕٟمٜمل ىمٚم٧م ذم سمٕمض اعمح٤م.ات ذم ُمثؾ  ذا اًمٌح٨م: ًمق أن قمرسمٞمىل٤ًم سمىلؾ 

شمٚمىلىلىلؽ  ¢أقمجٛمٞمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلثكم اؾمىلىلىلتٕمرب وىمىلىلىل٤مل سمٛمثىلىلىلؾ شمٚمىلىلىلؽ اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم اًمتىلىلىلل ىمىلىلىل٤مل اًمرؾمىلىلىلقل 

ااٛمٚم٦م.. ًمق ىم٤مل أقمجٛمل ىمد اؾمتٕمرب: ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م ٓ ؿمىلؽ 

ٞمس  ٜمىلىل٤مك سمدقمىلىلىل٦م ًمٞمًىلىلقغ ًمىلىلىلف أن أٟمىلىلف ي٘مىلىل٤مل ذم طم٘مىلىلىلف: ًم٘مىلىلد همٚمٌىلىلىل٧م قمٚمٞمىلىلف اًمٕمجٛمىلىلىل٦م؛ ٕٟمىلىلف ًمىلىلىل

و ىلىلق سمحىلىلؼ  ¢ي٘مىلىلقل: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م ومٙمٞمىلىلػ يٜمًىلىل٥م إمم اًمٜمٌىلىلل 

أومّمح ُمـ ٟمٓمؼ سم٤مًمْم٤مد.. يمٞمػ يٜم٥ًم إًمٞمف سمٛمٜم٤مؾمىل٦ٌم ىمٞمىل٤مم ذًمىلؽ اًمرضمىلؾ إول وإشمٞم٤مٟمىلف 

سم٤مًمّمىلىلدىم٦م.. ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىل٤مه قمٜمىلىلد ؿ: ُمىلىلـ اسمتىلىلدع ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م 

٤مدصمىلىل٦م؟ قمىلىل٤مر قمىلىلغم إقمجٛمىلىلل اعمًىلىلتٕمرب أن ي٘مىلىلقل ُمثىلىلؾ  ىلىلذا ومىلىل٠ميـ اًمٌدقمىلىل٦م ذم  ىلىلذه احل

اعمٕمٜمك سمٛمثؾ  ذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم ومٙمٞمىلػ يٜمًىل٥م  ىلذا اعمٕمٜمىلك إمم أومّمىلح ُمىلـ ٟمٓمىلؼ سم٤مًمْمىل٤مد 

¢. 

ومٜمٕمىلىلىلقد ًمٜم٘مىلىلىلقل: إذا يمىلىلىل٤من احلًىلىلىلـ واًم٘مىلىلىلٌح ٓ يٕمىلىلىلرل إٓ سمٓمريىلىلىلؼ اًمنمىلىلىلع ومحٞمٜمئىلىلىلٍذ إذا 

زئٞمىلىل٦م ؾمىلىلٚمٛمقا ُمٕمٜمىلىل٤م وٓ ؿمىلىلؽ أن اًمىلىلذيـ يٜمتٛمىلىلقن إمم أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م  ىلىلؿ ُمٕمٜمىلىل٤م ذم  ىلىلذه اا

قمىلىلغم إىمىلىلؾ، و ىلىلل: أن اًمتحًىلىللم واًمت٘مٌىلىلٞمح اًمٕم٘مٚمٞمىلىللم سم٤مـمىلىلؾ وأن اًمتحًىلىللم واًمت٘مٌىلىلىلٞمح 

إٟمام  ق سم٤مًمٜم٘مىلؾ قمىلـ اًمنمىلع، طمٞمٜمئىلٍذ ؾمىلٜم٘مقل: يمٚمىلام ضمئىلتؿ سمٌدقمىل٦م وزقمٛمىلتؿ سم٠مهنىل٤م طمًىلٜم٦م 



 ءا بدعة ذشهة يف اإلسالم ---------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

730 

وم٢من هنض سمر ٤مهنؿ قمغم  [444]البق ة:﴾َ ٤مشُمقا سُمْرَ ٤مَٟمُٙمْؿ إِْن يُمٜمُتْؿ َص٤مِدىِملمَ ﴿ىمٚمٜم٤م ًمٙمؿ: 

طمًـ شمٚمىلؽ اًمٌدقمىل٦م ؾمىلٚمٛمٜم٤م هلىلؿ؛ ٓ ٕهنىل٤م سمدقمىل٦م داظمٚمىل٦م ذم قمٛمىلقم  إصم٤ٌمت ُم٤م ادقمقه ُمـ

وإٟمام ٕٟمف ىمىل٤مم  شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر»ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم أن ذًمىلىلؽ إُمىلىلر اًمىلىلذي طمًىلىلٜمقه  ىلىلق أُمىلىلر ُمنمىلىلوع ومىلىلٜمحـ ذم  ىلىلذه 

 إًمٞمٝمىل٤م ىمٌٞمىلؾ ىمقًمىلف: ذم دقمقشمىلف اًمٕم٤مُمىل٦م اًمتىلل يمىل٤من يِمىلػم ¢احل٤مًم٦م ٟمٙمقن ىمد اشمٌٕمٜمىل٤م اًمٜمٌىلل 

، وإيىلىلىل٤ميمؿ ¢وظمىلىلىلػم اهلىلىلىلدى  ىلىلىلدى حمٛمىلىلىلد »طمٞمىلىلىل٨م يمىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلقل:   شيمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م»

 إمم آظمر احلدي٨م.  شوحمدصم٤مت إُمقر

ُمىلـ قمج٤مئىل٥م   شوُمـ ؾمٜم٦م ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م ؾمىلٞمئ٦مً »يمذًمؽ ٟم٘مقل ذم م٤مم احلدي٨م: 

ون إمم طمٞمىلىلٜمام يًتحًىلىلٜمقن أُمىلىلرًا طم٤مدصمىلىل٤ًم يٚمجىلىل١م ىلىل١مٓء اعمٌتدقمىلىل٦م ذم آظمىلىلر اًمزُمىلىل٤من أهنىلىلؿ 

ٚمٝمىلىلؿ و ىلىلؿ سمىلىلذًمؽ يٜم٘مْمىلىلقن أصىلىلٚمٝمؿ و ىلىلق أن اًمتحًىلىللم هلل وًمىلىلٞمس ًمٕمٌىلىل٤مد اهلل، يمىلىلذًمؽ قم٘م

قمىلىلىلغم اًمٕمٙمىلىلىلس ُمىلىلىلـ ذًمىلىلىلؽ: طمٞمىلىلىلٜمام ي٘مقًمىلىلىلقن سمىلىلىلٌٕمض اعمحىلىلىلدصم٤مت ُمىلىلىلـ إُمىلىلىلقر سم٠مهنىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ 

اًمٌدع ومذرون اًمٜمىل٤مس ُمٜمٝمىل٤م وسمخ٤مصىل٦م إذا يمىل٤من  ىل١مٓء اًمٜمىل٤مس ُمىلـ أ ىلؾ اًمًىلٜم٦م اًمىلذيـ 

أن يزيىلىلدوا ؿمىلىلٞمئ٤ًم  ؿمىلىلٞمئ٤ًم.. ¢مرصىلىلقن قمىلىلغم أن ٓ يزيىلىلدوا قمىلىلغم ُمىلىل٤م ضمىلىل٤مء سمىلىلف اًمرؾمىلىلقل 

 قمغم ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ُمـ اًمٕم٤ٌمدات.

ن اًمزي٤مدة اًمٗماٟمٞم٦م إي٘مقل  ١مٓء اًمذيـ مل مًٜمقا ومٝمؿ  ذا احلدي٨م: أٟم٧م شم٘مقل: 

، ¢ اًمٜمٌىلىلل ُمىلىلثاً سمدقمىلىل٦م، ُمىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىل٤م يىلىل٤م أظمىلىلل؟ ُمىلىل٤م  ىلىلق ُمىلىلثاً إٓ اًمىلىلذيمر وإٓ اًمّمىلىلاة قمىلىلغم

 وأصىلىلٌحقا ُمٕمتزًمىلىل٦م سمحٞمىلىل٨م أهنىلىلؿ شمريمىلىلقا أصىلىلٚمٝمؿ ُمىلىلـ اًم٘مىلىلقل سمىلىل٠من اًمتحًىلىللم واًمت٘مٌىلىلٞمح هلل

طمٙمٛمىلىلىلقا قم٘مٚمٝمىلىلىلؿ سم٘مىلىلىلقهلؿ: ُمىلىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىلىل٤م يىلىلىل٤م أظمىلىلىلل؟ صمىلىلىلؿ يٕمىلىلىلقدون ًمٞم٘مقًمىلىلىلقا: يىلىلىل٤م أظمىلىلىلل!  ىلىلىلذه 

اًمًىلىل٤مقم٦م اًمتىلىلل امٛمٚمٝمىلىل٤م واًمًىلىلٞم٤مرة اًمتىلىلل شمريمٌٝمىلىل٤م  ىلىلذه أيْمىلىل٤ًم ُمىلىلـ اًمٌىلىلدع ومٙمٞمىلىلػ شم٘مىلىلر  ىلىلذا 

 وشمٜمٙمر ذاك؟!

 ىلىلذه همٗمٚمىلىل٦م ظمٓمىلىلػمة وظمٓمىلىلػمة ضمىلىلدًا، أوًٓ: قمىلىلام ٟمحىلىلـ ومٞمىلىلف ُمىلىلـ سمٞمىلىل٤من ُمٕمٜمىلىلك احلىلىلدي٨م 
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وُمىلـ ؾمىلـ »دل اإلؾمىلام قمىلغم طمًىلٜمٝم٤م   شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م»اًمّمحٞمح: 

دل اإلؾمام قمغم أهن٤م ؾمىلٞمئ٦م، ومٝمىلؾ ُمىلثاً اؾمىلتٕمامل اًمًىل٤مقم٦م أو   شذم اإلؾمام ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م

اًمًٞم٤مرة أو يمؾ  ذه اًمقؾم٤مئؾ احلديث٦م اًمٞمقم اًمتل أىمىلؾ ُمىل٤م ي٘مىل٤مل أهنىل٤م يٛمٙمىلـ اؾمىلتٕمامهل٤م 

ع..  ىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمقؾمىلىلىل٤مئؾ اًمتىلىلىلل ومىلىلىلٞمام يٌىلىلىل٤مح ومْمىلىلىلاً قمىلىلىلـ أٟمىلىلىلف يٛمٙمىلىلىلـ اؾمىلىلىلتٕمامهل٤م ومىلىلىلٞمام ينمىلىلىل

ؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م ويمىلىلىلىلؾ يمىلىلىلىل»طمىلىلىلدصم٧م شمىلىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلىلقم ىمقًمىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

؟  ىلىلذا ذم اًمقاىمىلىلع يتٓمٚمىلىل٥م ُمٜمىلىل٤م وىمٗمىلىل٦م ىمىلىلد شمٓمىلىلقل ُمىلىلـ أضمىلىلؾ دومىلىلع  ىلىلذه  شوىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

اًمِمٌٝم٦م، و ل أن سمٕمض اعمحدصم٤مت ىمد شمٙمىلقن ُمىلـ اًمقاضمٌىل٤مت قمىلغم اًمىلرهمؿ ُمىلـ يمقهنىل٤م 

ٟم٘مىلىلىلقل ُمىلىلىلع طمىلىلىلدوصمٝم٤م سم٠مهنىلىلىل٤م سمدقمىلىلىل٦م؛ ٕن اًمٌدقمىلىلىل٦م حمىلىلىلدصم٤مت مل شمٙمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ وًمٙمٜمٜمىلىلىل٤م ٓ 

ُمذُمقُمىلىل٦م ذُمىلىل٤ًم قم٤مُمىلىل٤ًم ذم احلىلىلدي٨م اًمىلىلذي ذيمرٟمىلىل٤مه ذم ُمٓمٚمىلىلع  ىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىل٦م وذم همىلىلػمه ُمىلىلـ 

 إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م.

و ىلق ًمىلٞمس ُمىلـ اًمٌدقمىل٦م سمًىلٌٞمؾ وسمىللم ُمىل٤م  ¢ومٚمتٛمٞمٞمز ُم٤م ينمع مم٤م طمدث سمٕمد اًمٜمٌل 

واًم٦م ذم يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ »طمدث سمٕمده قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام و ق يمام ىم٤مل: 

سمٕمىلض إضمٗمىل٤من ىمىلد سمىلدأ أرى أوضمؾ ذًمؽ ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم أظمىلرى إن ؿمىل٤مء اهلل؛ ٕين   شاًمٜم٤مر

 اًمٜمقم يداقمٌٝم٤م؛ وًمذًمؽ أىمقل: ومٜمٔمرة إمم ُمٞمنة واًمًام قمٚمٞمٙمؿ.

 : .. : .. ( 45/ 390) اهلدى والنور /
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 االضتدالي با٘ي عٌس: ُعٌت اهبدعٞ 

 ٓٛ عوٟ اهبدعٞ احلطِٞ

ي٘مقل إذا ُم٤م ىمٚمٜم٤م سم٠من  ، ٜم٤مك سمدقم٦م طمًٜم٦م ذم اإلؾمامـ ي٘مقل سم٠من ممأطمد : اًم٤ًمئؾ

ـ اخلٓمىلىلىل٤مب ريض اهلل قمٜمىلىلىلف سمىلىلىلن قمٛمىلىلىلر إ ٜمىلىلىل٤مك سمدقمىلىلىل٦م طمًىلىلىلٜم٦م ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلقل ٟم٘مىلىلىلقل 

ٞمىلىلػ ٟمىلىلرد قمٚمٞمىلىلف ضمىلىلزاك اهلل ومٙم ،أٟمىلىلف ىمىلىلد اسمتىلىلدع ذم اًمىلىلديـ ،اًمٌدقمىلىل٦م  ىلىلل ٧مقمٜمىلىلدُم٤م ىمىلىل٤مل ٟمٕمٛمىلىل

 ؟أظمػم

 ىلؾ قمٛمىلر  أوًٓ جيىل٥م أن ٟمٚمٗمىل٧م اًمٜمٔمىلر ،وٟمًىل٠مل اهلل أن يٕمٚمٛمٜمىل٤م ،اًمرد ُمٕمٚمقم اًمِمٞمخ:

ااىلىلقاب سم٤مإلنىلىل٤مع  ؟ٖمٜمىلىل٤م اًمنمىلىلع أم  ىلىلق رؾمىلىلقل اهللٚمِّ ٌَ ك إًمٞمىلىلف ويُ طَم قْ اسمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب  ىلىلق ُيىلىل 

إُمر يمذًمؽ ومٝمؾ ٟمٌدأ سمتٚم٘مل اًمديـ وُمٜمف  ذا اعمقوقع ُمـ قمٛمىلر  ذاإ ، ق رؾمقل اهلل

و ىل٤م ٟمحىلـ ىمىلد ومٕمٚمٜمىل٤م ومتٙمٚمٛمٜمىل٤م  ،ااقاب أيْم٤ًم سمدا ٦م ُمـ ٟمٌىلل قمٛمىلر ؟ٓ ُمـ ٟمٌل قمٛمراو

إمم  ﴾ومٛمىلـ يمىل٤من يرضمىلقا﴿ُمىلـ ىمقًمىلف شمٕمىل٤ممم ذم أيىل٦م اًمًىل٤مسم٘م٦م  ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م اٟمٓماىم٤مً 

ومىلىلامذا يٙمىلىلقن ُمقىمىلىلػ  ىلىلذا اإلٟمًىلىل٤من اًمىلىلذي  آظمىلىلره،صمىلىلؿ سمخٓمٌىلىل٦م احل٤مضمىلىل٦م صمىلىلؿ صمىلىلؿ إمم  آظمىلىلره

ومىلىلىل٢مذا ىمٚمٜمىلىلىل٤م  ،ًىلىلىلٜم٦م ٟمٙمىلىلىلقن ُمىلىلىل٤مذا ظم٤مًمٗمٜمىلىلىل٤م قمٛمىلىلىلراحلىمىلىلىل٤مل ُمىلىلىل٤م ىمٚمىلىلىل٧م قمٜمىلىلىلف إذا مل ٟم٘مىلىلىلؾ سم٤مًمٌدقمىلىلىل٦م 

 ،ئىلىلؽ اًمّمىلىلح٤مسم٦مأىمىلىلقل أوًم ،ن وظم٤مًمٗمٜمىلىل٤مآوظم٤مًمٗمٜمىلىل٤م اًم٘مىلىلراًمرؾمىلىلقل سم٤مًمٌدقمىلىل٦م احلًىلىلٜم٦م ظم٤مًمٗمٜمىلىل٤م 

ًمىلٞمس ُمىلـ  ٜمىل٤م اًمٌدايىل٦م يىل٤م  فو ق ُمـ سم٤مب ًمٗم٧م اًمٜمٔمر أٟمىل ،أىمقل  ذا يمجقاب رىمؿ واطمد

أظمىلىلىلىلل سم٠مظمىلىلىلىلذ اًمٕمٚمىلىلىلىلؿ ٟمٌىلىلىلىلدأ يمىلىلىلىلام أهنٞمٜمىلىلىلىل٤م اًمٙمىلىلىلىلام آٟمٗمىلىلىلىل٤ًم اًمٕمٚمىلىلىلىلؿ ىمىلىلىلىل٤مل اهلل ىمىلىلىلىل٤مل رؾمىلىلىلىلقًمف ىمىلىلىلىل٤مل 

ومٛمـ مل ي٘متٜمع سمٙمؾ  ذه  ،وٟمحـ ىمٚمٜم٤م ىم٤مل اهلل ىم٤مل رؾمقل اهلل ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م ،اًمّمح٤مسم٦م

 ىلىلذا  ،دًمٞمؾ يىلىل٠ميت ُمىلىلـ ـمريىلىلؼ صىلىلح٤م   ىلىلق قمٛمىلىلر أو همىلىلػم قمٛمىلىلرومٝمىلىلذا ًمىلىلـ ي٘متٜمىلىلع سمىلىل ،إدًمىلىل٦م
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ًمٙمىلىلىلل  ،ل اًمّمىلىلىلح٤مسم٦ماإصىلىلىلؾ أن ٟمٕمىلىلىلقد ًمٚمٙمتىلىلىل٤مب واًمًىلىلىلٜم٦م وأىمىلىلىلق :ااىلىلىلقاب رىمىلىلىلؿ واطمىلىلىلد

 .ٟمٙمقن قمغم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم يمام ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤مً 

ت إمم ااىلقاب إول ٠مًمٙمـ ااقاب اًمث٤مين و ىلق يٕمٜمىلل دىمٞمىلؼ وقمٚمٛمىلل وإٟمىلام اىل

٤ًم يم٤من ُمـ أًمد أقمىلداء اإلؾمىلام صمىلؿ  ىلداه ُمنميم ٤منأن قمٛمر يمقمٜمد يمؾ ُمًٚمؿ ُمٗمٝمقم  فٕٟم

ًمٙمـ طم٤مؿم٤م قمٛمر  ،ومٜمحـ هنتدي سمف وًمٞمس سمٕمٛمر ،اهلل سمٛمـ سمٜمٌٞمف  قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام

ًمٙمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس ًمٌٕمىلىلد ؿ قمىلىلـ اًمٕمٚمىلىلؿ يمىلىلام  ¢أن ي٘مىلىلقل ىمىلىلقًٓ قمىلىلغم ظمىلىلال ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل اًمٜمٌىلىلل  

ومٛمىلىلـ سمىلىل٤مب أومم أهنىلىلؿ  ،يًىلىلٞمئقن ومٝمىلىلؿ أطم٤مديىلىل٨م اًمرؾمىلىلقل وي٘مقًمىلىلقن اًمرؾمىلىلقل ىمىلىل٤مل يمىلىلذا

وأن ُم٤م دام ضم٤مء  ذا اًمًىل١مال ومىلا سمىلد ُمىلـ شمقوىلٞمح ااىلقاب  ،ؿ ىمقل قمٛمريًٞمئقن ومٝم

 ¢ٟمحىلىلـ ىمٚمٜمىلىل٤م آٟمٗمىلىل٤ًم سم٠مٟمىلىلف ٓ جيىلقز عمًىلىلٚمؿ أن يىلىل٠ميت سمٌدقمىلىل٦م مل يٗمٕمٚمٝمىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل   ،قمٚمٞمىلف

 ؟شمىلىلىلىلرى  ىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىلامه قمٛمىلىلىلىلر سمدقمىلىلىلىل٦م يّمىلىلىلىلدق قمٚمٞمىلىلىلىلف ُمىلىلىلىل٤م ىمٚمٜمىلىلىلىل٤مه ٟمحىلىلىلىلـ آٟمٗمىلىلىلىل٤مً  ،وٓ اًمّمىلىلىلىلح٤مسم٦م

 ؟ذم ُمىل٤مذا ىمىل٤مل ،٦م  ىلذهاًمٌدقمىل ٧مذًمؽ طمٞمٜمام ىم٤مل قمٛمىلر اسمىلـ اخلٓمىل٤مب ٟمٕمٛمىل ،ااقاب ٓ

و ىلىلل ىمىلىلدياًم  ،شمًىلىلٛمك اًمٞمىلىلقم سمّمىلىلاة اًمىلىلؽماويح ،ىمىلىل٤مل ذم صىلىلاة اًم٘مٞمىلىل٤مم صىلىلاة اًمىلىلؽماويح

ُمىلىلـ ىمىلىل٤مم رُمْمىلىل٤من إيامٟمىلىل٤ًم » :يمىلىلام ىمىلىل٤مل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ،شمٕمىلىلرل سمّمىلىلاة اًم٘مٞمىلىل٤مم ذم رُمْمىلىل٤من

 ؾ ىمٞم٤مم رُمْمىل٤من سمدقمىل٦م  :أن ٟم٠ًمل  ذا اًم٤ًمئؾ، شواطمت٤ًمسم٤ًم همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

يمرٟمىلىل٤مه آٟمٗمىلىل٤ًم ُمىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ضمىلىل٤مء هبىلىل٤م وٓ شم٘مىلىلرب إمم اهلل ذم اعمٕمٜمىلىلك اًمىلىلذي ذ

 ٞمٝمىلىلىلىلىل٤مت  ٞمٝمىلىلىلىلىل٤مت إن  ىلىلىلىلىلذه اًمٕمٌىلىلىلىلىل٤مدة ىمٞمىلىلىلىلىل٤مم  ،¢وٓ ومٕمٚمىلىلىلىلىلف أصىلىلىلىلىلح٤مب رؾمىلىلىلىلىلقل اهلل   ،هبىلىلىلىلىل٤م

ُمـ ىم٤مم رُمْم٤من إيامٟمىل٤ًم واطمتًىل٤مسم٤ًم همٗمىلر »رُمْم٤من يٙمٗمٞمٙمؿ ذم ومْمٚمٝم٤م احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ 

ث ًمٞمىل٤مل وٓ سمىلد ىمىل٤مم رُمْمىل٤من صمىلا ¢يْمىل٤مل إمم ذًمىلؽ أن اًمٜمٌىلل   شًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

 ٜم٤م ُمـ وىمٗم٦م ىمّمػمة ىمٞم٤مم رُمْم٤من ٓ خيتٚمػ قمـ ىمٞم٤مم ؾم٤مئر ًمٞمىل٤مزم اًمًىلٜم٦م ومٙمىلام ينمىلع 

ىمٞمىلىل٤مم ًمٞمىلىل٤مزم رُمْمىلىل٤من يمىلىلذًمؽ ينمىلىلع ىمٞمىلىل٤مم ًمٞمىلىل٤مزم يمىلىلؾ اًمِمىلىلٝمقر ُمىلىلـ ؿمىلىلٕم٤ٌمن ُمىلىلـ رضمىلىل٥م ُمىلىلـ 

اًمٗم٤مرق اًمقاطمد أن ىمٞم٤مم رُمْم٤من يٛمت٤مز  ،ن٤مد صم٤مين ن٤مد أول إمم آظمره سمٗم٤مرق واطمد

ًىلىلىلىلٜم٦م سم٠مٟمىلىلىلىلف ينمىلىلىلىلع اًمتجٛمىلىلىلىلع ومٞمٝمىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىلام  ىلىلىلىلق اًمِمىلىلىلىل٠من ذم قمىلىلىلىلغم اًم٘مٞمىلىلىلىل٤مم ذم ؾمىلىلىلىل٤مئر ًمٞمىلىلىلىل٤مزم اًم
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أُم٤م اًم٘مٞم٤مم ذم ؾم٤مئر إؿمٝمر ٓ ينمع ومٞمٝم٤م اًمتداقمل واًمتجٛمع ًمّماة اًم٘مٞمىل٤مم  ،اًمٗمرائض

ومىل٢مذًا صىلاة اًم٘مٞمىل٤مم ومٕمٚمٝمىل٤م اًمرؾمىلقل  قمٚمٞمىلف اًمًىلام ذم يمىلؾ أيىل٤مم  ،ن٤مقم٦م  ذا  ق اًمٗم٤مرق

٤من يّمىلكم يم٤من يّمكم ذم سمٞمتىلف يمىلام يمىل ،وذم يمؾ ًمٞم٤مزم اًمًٜم٦م ويمذًمؽ ومٕمؾ ذم رُمْم٤من

ًمتنمىلىلىلىليع إلرادة اهلل قمىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ أن ينمىلىلىلىلع ًمٕمٌىلىلىلىل٤مده  ىلىلىلىلذا اوًمٙمىلىلىلىلـ  ،ذم يمىلىلىلىلؾ أؿمىلىلىلىلٝمر اًمًىلىلىلىلٜم٦م

اًمتٙمتؾ ذم ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ ذم رُمْم٤من وم٘مط أهلؿ ٟمٌٞمف  صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم اًمف وؾمىلٚمؿ أن 

ٚمٞمىلىلىل٤مزم همىلىلىلػم اًمخيىلىلىلرج ويّمىلىلىلكم ذم اعمًىلىلىلجد ظماومىلىلىل٤ًم ًمٕم٤مدشمىلىلىلف ذم أول رُمْمىلىلىل٤من وذم يمىلىلىلؾ 

اٟمتنمىلىلىل اخلىلىلىلؼم صمىلىلىل٤مين يىلىلىلقم أن  ،اىمتىلىلىلدوا ظمٚمٗمىلىلىلفومٚمىلىلىلام رآه اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م ذم أول ًمٞمٚمىلىلىل٦م  ،رُمْمىلىلىل٤من

 ؛اًمرؾمىلىلقل صىلىلغم سمىلىل٤مُٕمس اًمٚمٞمىلىلؾ ن٤مقمىلىل٦م ذم اعمًىلىلجد ومٙمثىلىلر اًمٜمىلىل٤مس ذم اًمٚمٞمٚمىلىل٦م اًمث٤مٟمٞمىلىل٦م

همىلىلص اعمًىلىلجد سم٤معمّمىلىلٚملم إذًا  ىلىلذه صمىلىلاث ًمٞمىلىل٤مزم ؾمىلىلـ ومٞمٝمىلىل٤م اًمٜمٌىلىلل   ،وذم اًمٚمٞمٚمىلىل٦م اًمث٤مًمثىلىل٦م

طم٤مؿمىل٤م صمىلؿ اضمتٛمىلع  ؟ومٝمىلؾ  ىلذه سمدقمىل٦م ،ًمٚمٛمًٚمٛملم صاة ااامقم٦م ذم ىمٞم٤مم رُمْمىل٤من ¢

سمٕمىلىلض  ،اًمٚمٞمٚمىلىل٦م اًمراسمٕمىلىل٦م ومىلىل٤مٟمتٔمروا واٟمتٔمىلىلروا ُمىلىل٤م ظمىلىلرج اًمرؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام اًمٜمىلىل٤مس ذم

ُمىلىلـ مل يتخٚمىلىلؼ سمٕمىلىلد سمىلىل٠مظماق اإلؾمىلىلام ٕٟمىلىلف مل يّمىلىلح٥م اًمرؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام شمٚمىلىلؽ 

 ،اًمّمىلىلىلح٦ٌم اعمديىلىلىلدة اًمٓمقيٚمىلىلىل٦م اعم٤ٌمريمىلىلىل٦م وىلىلىل٤مىمقا ذرقمىلىلىل٤ًم سم٤مٟمتٔمىلىلىل٤مر اًمرؾمىلىلىلقل  قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام

طمجرشمىلف  قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة ًمٞمخرج قمٚمٞمٝمؿ وم٠مظمذوا ُمـ احلّم٥م وم٠مظمىلذوا يرُمىلقن هبىل٤م سمىل٤مب 

وًمٙمىلٜمٝمؿ قمىلذر ؿ سمٕمىلد ُمىل٤م  ،¢واًمًام ٓ ؿمؽ أن  ذا إظمال سم٤مٕدب ُمع اًمرؾمىلقل  

ة واًمًىلام ُمٖمْمىل٤ًٌم أُمىل٤م إٟمىلف ومخىلرج  قمٚمٞمىلف اًمّمىلا ،قمرومقا أداب اإلؾمىلاُمٞم٦م يمىلام يٜمٌٖمىلل

 ،ومّمىلىلٚمقا أهيىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس ذم سمٞمىلىلقشمٙمؿ ،وإين قمٛمىلىلدًا ومٕمٚمىلىل٧م ،قمىلىلكم ُمٙمىلىل٤مٟمٙمؿ  ىلىلذا مل خيىلىلػ

ف إٓ اعمٙمتقسمىلىل٦م ومل يٕمىلىلد اًمرؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ظمىلىلرج ومىلىل٢من أومْمىلىلؾ صىلىلاة اعمىلىلرء ذم سمٞمتىلىل

سمٕمىلىلىلد ذًمىلىلىلؽ ًمٞمّمىلىلىلكم سم٤مًمٜمىلىلىل٤مس ن٤مقمىلىلىل٦م صمىلىلىلؿ مل يىلىلىلدرك  قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام ذم طمٞم٤مشمىلىلىلف 

أسمىلق سمٙمىلر اًمّمىلديؼ وسمقيىلع  ،اعم٤ٌمريم٦م رُمْم٤من اًمث٤مين وم٘مىلد ضمىل٤مءه إضمىلؾ ذم رسمٞمىلع إول

واًمٜمىلىلىل٤مس يّمىلىلىلٚمقن ذم اعمًىلىلىلجد زراومىلىلىل٤مت  ،وقمىلىلىل٤مش ذم ظماومتىلىلىلف ؾمىلىلىلٜمتلم وٟمّمىلىلىلػ شم٘مريٌىلىلىل٤مً 

ويمىلىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلىلقن ُمىلىلىلىلـ طمىلىلىلىلرص قمٛمىلىلىلىلر اسمىلىلىلىلـ  ،ظماومىلىلىلىل٦م قمٛمىلىلىلىلرُمىلىلىلىلـ و ٙمىلىلىلىلذا ؿمىلىلىلىلٓمرًا  ٤مداٟمووطمىلىلىلىل
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اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف قمغم ؾمٞم٤مؾم٦م إُم٦م واًمٌح٨م واًمتٗمتىلٞمش قمىلـ ُمّمىل٤محلٝم٤م 

ظمىلىلرج يتحًىلىلس ًمٞمٚمىلىل٦م ومىلىلرآ ؿ يّمىلىلٚمقن  ٙمىلىلذا زراومىلىل٤مت ووطمىلىلداٟم٤م وم٘مىلىل٤مل ًمىلىلق نٕمٜمىلىل٤م ؿ ًمىلىلق 

ٕمىل٤ممم قمٜمىلف نٕمٜم٤م ؿ قمغم إُم٤مم واطمد صمؿ سمىلدا ًمىلف ذًمىلؽ ومىل٠مُمر أ  اسمىلـ يمٕمىل٥م ريض اهلل شم

صمؿ ظمرج أيْم٤ًم يمٕم٤مدشمىلف يتتٌىلع إظمٌىل٤مر  ،اًمٜم٤ًمء ي١مماًمرضم٤مل وأُمر رضمؾ آظمر أن  ي١ممأن 

ىلىل ومىلىلرآ ؿ يّمىلىلٚمقن ن٤مقمىلىل٦م واطمىلىلدة ووراء إُمىلىل٤مم واطمىلىلد ومَ  وىمىلىل٤مل شمٚمىلىلؽ اًمٙمٚمٛمىلىل٦م  ،سمىلىلذًمؽ ُنَّ

وشمٚمىلؽ إدًمىل٦م اًم٘م٤مـمٕمىل٦م  إؾمىل٤مـمٞمؾو.سمىلقا هبىل٤م شمٚمىلؽ  ،اًمتل أؾم٤مء سمٕمىلض اًمٜمىل٤مس ومٝمٛمٝمىل٤م

٧م اًمٌدقمىل٦م  ىلذه واًمتىلل يٜمىل٤مُمقن قمٜمٝمىل٤م أومْمىلؾ ًمٗمٝمىلؿ ذم ذم يمؾ سمدقم٦م ذم اًمىلديـ ىمىل٤مل ٟمٕمٛمىل

 :ىمىلىلىل٤مل ،صمىلىلىلؿ ٟمٕمىلىلىلقد إمم ااٛمٚمىلىلىل٦م إومم ٓ سمىلىلىلد ُمىلىلىلـ وىمٗمىلىلىل٦م يًىلىلىلػمة إظمىلىلىلػمة ىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىل٦م 

يِمىلػم ريض اهلل قمٜمىلف أن  ؟ُم٤مذا ي٘مّمىلد ،واًمتل يٜم٤مُمقن قمٜمٝم٤م أومْمؾ ،ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  ذه

وىمىلىلىلىل٧م ااىلىلىلىلقاز سمٕمىلىلىلىلد صىلىلىلىلاة  ،ىمٞمىلىلىلىل٤مم اًمٚمٞمىلىلىلىلؾ ًمىلىلىلىلف وىمتىلىلىلىل٤من وىمىلىلىلىل٧م ااىلىلىلىلقاز ووىمىلىلىلىل٧م إومْمىلىلىلىلٚمٞم٦م

واًمتىلىلل  :ًمىلىلذًمؽ ىمىلىل٤مل ،آظمىلىلر اًمٚمٞمىلىلؾ يٙمىلىلقن اًمٜمىلىل٤مس ٟمىلىل٤مئٛملم ،إومْمىلىلٚمٞم٦م آظمىلىلر اًمٚمٞمىلىلؾ ،ءاًمٕمِمىلىل٤م

 .يٜم٤مُمقن قمٜمٝم٤م أومْمؾ

أٟم٤م أىمىلقل  ؟شٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  ذه» :سمٕمد  ذا اًمتقوٞمح ُم٤مذا يٕمٜمل قمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب

ضمٝمٚمىلىل٦م أوًٓ ضمٝمٚمىلىل٦م ] ىلىل١مٓء[ وأٟمىلىل٤م أىمقهلىلىل٤م ساطمىلىل٦م  ،إُمىلىل٤م أن يٕمٜمىلىلل ُمىلىل٤م ئمىلىلـ  ىلىل١مٓء أن

ٕن يمٚمٛمىلىلىلىل٦م سمدقمىلىلىلىل٦م شمٜم٘مًىلىلىلىلؿ إمم  ،٤ًم ضمٝمٚمىلىلىلىل٦م سم٤مًمٚمٖمىلىلىلىل٦م اًمٕمرسمٞمىلىلىلىل٦موصم٤مٟمٞمىلىلىلىل ،سم٤مٕدًمىلىلىلىل٦م اًمتىلىلىلىلل ىمىلىلىلىلدُمٜم٤م ٤م

وم٤مًمٌدقم٦م اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمت٘مًٞمؿ اًم٤ًمسمؼ إن يم٤مٟم٧م ذم  ،وسمدقم٦م ًمٖمقي٦م ،ىمًٛملم سمدقم٦م ذقمٞم٦م

إن  ،٤مس سم٤مٕدًمىل٦م اًمٕم٤مُمىل٦م٘مىَل وإن يم٤مٟم٧م ذم اًمدٟمٞم٤م ومٝمىلل شمُ  ،يمام ؾمٛمٕمتؿؾمٞمئ٦م اًمديـ ومٙمٚمٝم٤م 

إمم  ،رُمىلىلىلىل٦مذم اًمتحىلىلىلريؿ ومٝمىلىلىلل حم ،يم٤مٟمىلىلىل٧م ُم٤ٌمطمىلىلىل٦م داظمىلىلىلؾ ذم أدًمىلىلىل٦م إسم٤مطمىلىلىلىل٦م ومٝمىلىلىلل ُم٤ٌمطمىلىلىل٦م

سمدقمىلىل٦م ًمٙمٜمٝمىلىل٤م حمرُمىلىل٦م عمىلىل٤م ومٞمٝمىلىل٤م ُمىلىلـ  ُمىلىلثاً اًمًىلىلٞمٜمامي٤مت  ىلىلذه سمىلىلا ؿمىلىلؽ  ىلىلذه ًمٖمىلىل٦مً  آظمىلىلره،

ًمٙمىلىلـ ُمىلىلثاً اخلٌىلىلز اًمىلىلذي ٟم٠ميمٚمىلىلف اًمٞمىلىلقم وإواقمىلىلل اًمتىلىلل يّمىلىلٜمع هبىلىل٤م  آظمىلىلره،اعمٗم٤مؾمىلىلد إمم 

ٕن اعمٜمخؾ  ذا  شاعمٜمخؾ»وىمدياًم .سمقا ُمثاً ًمٚمٌدقم٦م اعم٤ٌمطم٦م  ، ذه اخلٌز اعمرىمؼ

وٟمحقه  ذا ُم٤م يم٤مٟمقا يٕمرومقٟمف طمتك اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م  اًمدىمٞمؼ اًمذي خيرج اًمٓمحلم
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و ىلذه ـمري٘مىل٦م سمدائٞمىل٦م ُمقضمىلقدة  ،سمىل٤مًمٜمٗمخ :ٚم٧م يمٞمػ يمٜمتؿ شمٜمخٚمقن اًمِمىلٕمػم ىم٤مًمىل٧مئعم٤م ؾُم 

وًمٙمـ ًمٞمس يمؾ ُم٤م  ، ل يمٚمٝم٤م سمدقم٦م :ذم سمٕمض اًم٘مرى اًمٗماطملم ومٝمذه يٕمٜمل سمدقم٦م ًمٖم٦مً 

ٓ سمىلد  ،طمىل٦ميٓمٚمؼ قمٚمٞمف ًمٗمٔم٦م اًمٌدقم٦م ًمٖم٦م شمٙمىلقن حمرُمىل٦م أو شمٙمىلقن وىلاًم٦م أو شمٙمىلقن ُم٤ٌم

 ،ُمىلىلـ اؾمىلىلتٕمامل اعمىلىلقازيـ اًمنمىلىلقمٞم٦م ومىلىل٢مذا يم٤مٟمىلىل٧م اًمٌدقمىلىل٦م قمٌىلىل٤مدة ذم اًمىلىلديـ ومٝمىلىلل وىلىلاًم٦م

يمىلام  ،و ذا يم٤من ُمقوققمٜم٤م اًم٤ًمسمؼ وإذا يم٤من ًمٞمس سم٤مًمديـ ومٞم٘م٤مس سم٤مٕطمٙمىل٤مم اًمنمىلقمٞم٦م

 .حمرُم٦م عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ خم٤مًمٗم٤مت ًمٚمنميٕم٦م إذاً  ؟.سمٜم٤م ُمثاً آٟمٗم٤ًم ُم٤ٌمطم٦م

ٞمىلىلىل٦م ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ظم٤مصىلىلىل٦م سمٕمىلىلىلد أن قمرومٜمىلىلىل٤م أن ومىلىلىل٤مٔن  ٜمىلىلىل٤م ُمىلىلىل٤م يٛمٙمىلىلىلـ إلٟمًىلىلىل٤من يٗم٘مىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمٕمرسم

ًمٚمٜم٤مس صاة اًم٘مٞمىل٤مم سمٕم٤مُمىل٦م ذم رُمْمىل٤من وهمىلػم رُمْمىل٤من ومىلا  َـّ اًمرؾمقل  قمٚمٞمف اًمًام ؾَم 

ن صىلىلاة اًم٘مٞمىلىل٤مم ذم اًمٚمٞمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م صمىلىلؿ ؾمىلىلـ هلىلىلؿ سمّمىلىلقرة ظم٤مصىلىل٦م اًمتجٛمىلىلع ًمّمىلىلاة إي٘مىلىل٤مل 

ومٕمٛمىلر اًمىلذي  ،وما ي٘م٤مل أيْم٤ًم  ذه سمدقم٦م ٟمحـ ُم٤م ٟم٘مقل أهنىل٤م سمدقمىل٦م ،ن٤مقم٦م ذم رُمْم٤من

أٟمىل٤م  ،قل  قمٚمٞمف اًمًام يتّمقر أن يًٛمل  ذه اًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمٌدقمىل٦م طم٤مؿمىل٤م هللقم٤مش ُمع اًمرؾم

 ًا.ويمثػم اً يمثػمآؾمتٓمراد أىمقل اًمٙمٚمٛم٦م ًمٙمـ ًم٧ًم أن ذم طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ظمِمٞم٦م 

إذا يمىلىل٤من قمٛمىلىلر يًىلىلتحٞمؾ أن يًىلىلٛمل قمٌىلىل٤مدة ذقمٝمىلىل٤م اهلل قمىلىلغم ًمًىلىل٤من ٟمٌٞمىلىلف  :اًمِمىلىل٤م د إذاً 

 ٜمىلىلىل٤م  ؟اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه ٧مٕمٛمىلىلىلإذًا ُمىلىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلىلك ىمقًمىلىلىلف ٟم ،وـمٌ٘مٝمىلىلىل٤م  ىلىلىلق سمىلىلىلداره أن يًىلىلىلٛمٞمٝم٤م سمدقمىلىلىل٦م

وقمٚمٛمٜم٤م أن أسم٤م سمٙمر اًمّمىلديؼ ذم يمىلؾ  ،قمٚمٛمٜم٤م أن اًمرؾمقل شمرك  ذه ااامقم٦م ااقاب:

ومىلىل٢مذًا  ىلىلذا أُمىلىلر يمىلىل٤من أُمىلىلرًا ُمؽمويمىلىل٤ًم ومٚمىلىلام أطمٞمىلىل٤م  ،ظماومتىلىلف ُمىلىل٤م يمىلىل٤مٟمقا يّمىلىلٚمقن  ىلىلذه ااامقمىلىل٦م

ٕن اًمٌدقمىل٦م  ،ومًىلامه سمدقمىل٦م ،قمٛمر  ذه اًمًٜم٦م ص٤مرت أُمرًا طم٤مدصم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم عم٤م ىمٌؾ ذًمىلؽ

وًمىلىلذًمؽ ومٛمىلىلـ أؾمىلىلامء اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ اعمْمىلىل٤موم٦م إًمٞمىلىلف سمىلىلديع  ،ًمٌمىلىلء احلىلىل٤مدثسم٤مًمٚمٖمىلىل٦م  ىلىلق ا

 ،ومٝمٙمذا اًمٌدقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م  ق إُمر احل٤مدث ،مل شمٙمـأن أي أوضمد ٤م سمٕمد  ،اًمًٛمقات

سمىلىلؾ وًمىلىلٞمس يمىلىلؾ أُمىلىلر  ،وًمٙمىلىلـ ًمىلىلٞمس يمىلىلؾ أُمىلىلر طمىلىل٤مدث .وري أٟمىلىلف يٙمىلىلقن سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م

ٙمىلىلىلىل٤مم وإٟمىلىلىلام يمىلىلىلىلام ىمٚمٜمىلىلىل٤م شمٓمٌىلىلىلىلؼ قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م إطم ،طمىلىلىل٤مدث .وري أن يٙمىلىلىلىلقن سمدقمىلىلىل٦م حمرُمىلىلىلىل٦م
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سمدقم٦م )اٟم٘مٓم٤مع( ُم٤م يم٤من سمدقم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدة وم٘مد أشمؿ اهلل ًمٜم٤م اًمٜمٕمٛم٦م يمام ؾمٛمٕمتؿ  ،اًمنمقمٞم٦م

شم٘مىلىل٤مس سمحٙمىلىلؿ ُمىلىلـ أطمٙمىلىل٤مم اًمنمىلىليٕم٦م اعمٕمروومىلىل٦م و ىلىلل  ذٍ ئىلىلذم همىلىلػم قمٌىلىل٤مدة ذم اًمىلىلدٟمٞم٤م طمٞمٜم

 ،اخلٛم٦ًم وم٢مذًا  ذا اًمذي ىم٤مل ُم٤م ٟم٘مٚم٧م قمٜمف  ىلق أوًٓ مل يٗمٝمىلؿ ُمٕمٜمىلك  اًمٌدقمىل٦م ذم اًمٚمٖمىل٦م

وًمىلىلذًمؽ  ،اخلٓمىلىل٤مب ذم قمٚمٛمىلىلف وذم صىلىلحٌتف ًمٜمٌٞمىلىلف طمىلىلؼ ىمىلىلدرهوصم٤مٟمٞمىلىل٤ًم مل ي٘مىلىلدر قمٛمىلىلر اسمىلىلـ 

 :وًمىلذًمؽ ُمىل٤م جيىلقز سمزقمٛمىلف أن ٟم٘مىلقل ،ر أن قمٛمر اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م وىلاًم٦مقَّ َّم شمَ 

و ٜم٤م ي٠ميت  ،وإٟمام أطمٞم٤م ؾمٜم٦م ،طم٤مؿم٤م هلل ُم٤م اسمتدع قمٛمر ؿمٞمئ٤ًم إـماىم٤مً  ،شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م»

إلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم ا»احلىلىلدي٨م اًمًىلىل٤مسمؼ اًمىلىلذي ذيمرشمىلىلف ًمٙمىلىلؿ ذم احلىلىلدي٨م إول 

 ذا احلدي٨م إول ُم٤م رآه اعمًىلٚمٛمقن طمًىلٜم٤ًم ومٝمىلق  شُم٤م رآه اعمًٚمٛمقن» :قمٗمقاً  شطمًٜم٦م

وسمٞمٜمىل٤م ًمٙمىلؿ ُمٕمٜمىل٤مه ٓ  ،وذطمٜم٤م ًمٙمؿ أٟمف ًمىلٞمس طمىلديث٤ًم ُمرومققمىل٤ًم ًمٚمرؾمىلقل ،قمٜمد اهلل طمًـ

 ٜمىل٤م يٜمٓمٌىلؼ قمىلغم قمٛمىلر و ىلق  ،دي٨م اًمثىل٤ميناحلىل ىلذا  شسمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م»صٚم٦م ًمف سم٤معمقوىلقع 

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف أضمر ىل٤م وأضمىلر ُمىلـ » :ىمقًمف  قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام

ومٕمٛمىلىلر أن أطمٞمىلىل٤م ؾمىلىلٜم٦م  شقمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م إمم يىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىل٦م دون أن يىلىلٜم٘مص ُمىلىلـ أضمىلىلقر ؿ رء

هبىلذا احلىلدي٨م ًميىلب شمٚمىلؽ إؾمىل٤مـمٞمؾ ُمىلـ إدًمىل٦م  آؾمىلتٝمزاءوُمـ  ٜم٤م ٟم٘مىلقل  ،طمًٜم٦م

اًم٘م٤مـمٕم٦م ذم ذم يمؾ سمدقم٦م ذم اًمىلديـ  ىلذا ضمٝمىلؾ يمجٝمىلؾ ذاك اًمىلذي ٟمًىل٥م إمم قمٛمىلر أٟمىلف 

ٕؾم٤ٌمب يمثػمة ويمثػمة ضمدًا وٓ أريد  ؟عم٤مذا ،دع اًم٘مٞم٤مم ذم صاة اًمؽماويح ن٤مقم٦ماسمت

ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم » :ىمىلىلىلىل٤مل  قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام ،ًمٙمىلىلىلىلـ يٙمٗمٞمٜمىلىلىلىل٤م أن اإلنىلىلىلىل٤مل ،ـمٞمىلىلىلىلؾأيْمىلىلىلىل٤ًم أن أُ 

وُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلـ ذم »وذم اًمًىلىلىلىلٓمر اًمثىلىلىلىل٤مين ُمىلىلىلىلـ طمىلىلىلىلدي٨م  ،ٟم٘مىلىلىلىلػ  ٜمىلىلىلىل٤م شاإلؾمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م

ًمٓمريىلؼ عمٕمرومىل٦م اًمًىلٜم٦م احلًىلٜم٦م ُمىل٤م  ىلق ا ،ٟم٘مقل أن ُم٤م  ىلق اًمًىلٌٞمؾ شاإلؾمام ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م

ٓ سمىلىلىلد أن  ااىلىلىلقاب: ، ىلىلىلذا ؾمىلىلىل١مال يمىلىلىلام ي٘مقًمىلىلىلقن يٓمىلىلىلرح ٟمٗمًىلىلىلف أن ؟ُمىلىلىلـ اًمًىلىلىلٜم٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م

أن يٙمىلقن اًمٕم٘مىلؾ  ىلق اعمرضمىلع  ُمىل٤مإ ،يٙمقن قمغم وضمىلف ُمىلـ وضمٝمىللم اصمٜمىللم ٓ صم٤مًمىل٨م هلىلام

 ،يمىلىلام  ىلىلق ُمٕمىلىلرول قمٜمىلىلد أ ىلىلؾ اًمًىلىلٜم٦م ،و ىلىلذا ُمىلىلذ ٥م اعمٕمتزًمىلىل٦م ،ذم اًمتحًىلىللم واًمت٘مٌىلىلٞمح

و ىلىلىلىلذا وىلىلىلىلال وأ ىلىلىلىلؾ اًمًىلىلىلىلٜم٦م واًمت٘مٌىلىلىلىلٞمح اًمٕم٘مٚمٞمىلىلىلىللم قم٘مٚمٞمىلىلىلىل٤ًم،  سم٤مًمتحًىلىلىلىللمأي  ىلىلىلىلؿ ي٘مقًمىلىلىلىلقن 
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 .حف اهللٌَّ واًم٘مٌٞمح ُم٤م ىمَ  ،ٜمف اهللًَّ ـ ُم٤م طَم ًَ احلَ  :ي٘مقًمقن

ٟمٕمرومىلىلف  ،وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م ،ومىلىل٢مذًا ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م

ومىلىل٠ميـ  ،ومٝمىلىلق طمًىلىلـ وُمىلىل٤م ىمٌحىلىلف اًمنمىلىلع ومٝمىلىلق ىمٌىلىلٞمح ،سم٤مًمنمىلىلع واًمٜمتٞمجىلىل٦م ُمىلىل٤م طمًىلىلٜمف اًمنمىلىلع

 ،ُمىلـ ؾمىلٚمٓم٤منُم٤م أٟمزل اهلل هبىل٤م احلدي٨م قمغم إسمداع سمدقم٦م ذم اإلؾمام  هبذا آؾمتدٓل

-ويىلىلىلىلىلدًمٙمؿ قمىلىلىلىلىلغم ذًمىلىلىلىلىلؽ وًمٕمىلىلىلىلىلكم أهنىلىلىلىلىلل اًمٙمىلىلىلىلىلام  ،امٛمٞمىلىلىلىلىلؾ ًمٚمحىلىلىلىلىلدي٨م ُمىلىلىلىلىل٤م ٓ يتحٛمىلىلىلىلىلؾ

رٟمىلىلىلىل٤ميمؿ يمَّ يىلىلىلىلدًمٙمؿ قمىلىلىلىلغم ذًمىلىلىلىلؽ دًٓمىلىلىلىل٦م ىم٤مـمٕمىلىلىلىل٦م إذا ذَ  -احلىلىلىلىلدي٨م يمىلىلىلىلام ي٘مىلىلىلىل٤مل ذو ؿمىلىلىلىلجقنو

 شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م»ُم٤م ؾم٥ٌم ورود احلدي٨م  ،سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ورود احلدي٨م

ُمتـ  ذا احلدي٨م سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم احلدي٨م و ق أقمٜمىلل احلىلدي٨م  شصحٞمح ُمًٚمؿ»ضم٤مء ذم 

يمٜمىلىل٤م ضمٚمقؾمىلىل٤ًم ُمىلىلىلع » :ُمىلىلـ روايىلىل٦م ضمريىلىلر اسمىلىلـ قمٌىلىلد اهلل اًمىلىلىلٌجكم ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف ىمىلىل٤مل

ي دًمىلىلىلىلف وؾمىلىلىلىلٚمؿ ومجىلىلىلىل٤مءه أقمىلىلىلىلراب جمتىلىلىلىل٤م  اًمىلىلىلىلٜمامر ُمت٘مٚمىلىلىلىلآاًمٜمٌىلىلىلىلل  صىلىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلىلف وقمىلىلىلىلغم 

ؿ رؾمىلىلقل اهلل  صىلىلغم اهلل ومٚمىلىلام رآ ىلىل ،سمىلىلؾ يمٚمٝمىلىلؿ ُمىلىلـ ُميىلىل َيىلىل اًمًىلىلٞمقل قمىلىل٤مُمتٝمؿ  ُمىلىلـ ُمُ 

أي شمٖمىلػمت ُماُمىلح وضمٝمىلف طمزٟمىل٤ًم وأؾمىلٗم٤ًم قمىلغم ُمىل٤م - فقمٚمٞمف وقمغم اًمف وؾمٚمؿ مٕمر وضمٝمىل

ومقىمػ اًمرؾمقل  قمٚمٞمف اًمًام  -قمرب ُمـ ُميُمـ ُمٔم٤م ر اًمٗم٘مر قمغم  ١مٓء إ رأى

وىمىلىلىل٤مل ذم نٚمىلىلىل٦م ُمىلىلىل٤م ىمىلىلىل٤مل ىمقًمىلىلىلف شمٕمىلىلىل٤ممم  ،ذم اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م ظمٓمٞمٌىلىلىل٤ًم مْمىلىلىلٝمؿ قمىلىلىلغم اًمّمىلىلىلدىم٦م

٤م َرَزىمْ ﴿ ـْ َُمىلىلىلىل
قا ُِمىلىلىلىل ْقٓ َوَأْٟمِٗمُ٘مىلىلىلىل قَل َربِّ ًَمىلىلىلىل َىلىلىلىلْقُت وَمٞمَُ٘مىلىلىلىل َديُمُؿ اعمْ ٠ْميِتَ َأطَمىلىلىلىل ـْ ىَمٌْىلىلىلىلِؾ َأْن َيىلىلىلىل

ٜمىَلىلىلىل٤ميُمْؿ ُِمىلىلىلىل

لمَ  ٤محِلِ ـَ اًمّمَّ ـْ ُِم َق َوَأيُم دَّ ْرشَمٜمِل إِمَم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم وَم٠َمصَّ  .[40]المنافقون:﴾َأظمَّ

 ،شسمّم٤مع ؿمٕمػمه ،سمّم٤مع سمره ،سمديٜم٤مره ،شمّمدق رضمؾ سمدر ف :صمؿ ىم٤مل  قمٚمٞمف اًمًام

جيٕمىلؾ اًمٗمٕمىلؾ اعمْمىل٤مرع ُمٙمىل٤من  ، ىلذا ُمىلـ نىل٤مل اًمٚمٖمىل٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م ،ًمٞمتّمدق :شمّمدق أي

ٟمٕمؿ ومام يمىل٤من  ،شمّمدق رضمؾ سمدر ف ،يم٠مٟمف ص٤مر أُمرًا واىمٕم٤مً  ،إُمر ام٘مٞم٘م٤ًم هلذا إُمر

ُمىلىلىلـ ااامقمىلىلىل٦م احلىلىلىل٤م.يـ إٓ أن ىمىلىلىل٤مم رضمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ سمٞمىلىلىلٜمٝمؿ واٟمٓمٚمىلىلىلؼ إمم داره ًمٞمٕمىلىلىلقد وىمىلىلىلد 

ىلىل ٞمَ محىلىلؾ ذم ـمىلىلرل صمقسمىلىلف ُمىلىل٤م شمَ  ؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة  ًمىلىلف ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م ومقوىلىلٕمٝم٤م أُمىلىل٤مم اًمرنَّ
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وإذا احلٌؾ ضمرار يمىلام ي٘مىل٤مل اًمٜمىل٤مس يمىلؾ واطمىلد ي٘مىلقم ًمٌٞمتىلف ويىل٠ميت سمىلام يتٞمنىل  ،واًمًام

أيمىلىلقام يم٤ماٌىلىل٤مل  ¢ومىلىل٤مضمتٛمع أُمىلىل٤مم اًمٜمٌىلىلل   :ىمىلىل٤مل ضمريىلىلر ريض اهلل قمٜمىلىلف ،ًمىلىلف ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م

ومٚمىلىلام رأى ذًمىلىلؽ رؾمىلىلقل اهلل  صىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف وقمىلىلغم اًمىلىلف وؾمىلىلٚمؿ  ،ُمىلىلـ اًمٓمٕمىلىل٤مم واًمّمىلىلدىم٦م

 ف. ٌؾ وضمٝمف يم٠مٟمف ُمذٚمَّ هَتَ 

ول عم٤م رأى وم٘مر ؿ مٕمر وضمٝمف طمزٟم٤ًم عم٤م رأى اؾمتج٤مسم٦م اًمّمح٤مسم٦م ُٕمره إي٤م ؿ إ

ُمىل٤م ُمٕمٜمىلك  ف،اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم شمٜمقر وضمٝمف يم٠مٟمف ُمذ ٌ سم٤مًمّمدىم٦م وُم٤ًمقمدة  ١مٓء ...

 ٙمىلذا  ،سم٤مًمىلذ ٥م ًمٞمٌ٘مىلك هلىل٤م ٟمىلقر ذم ـماًمىل٦م اعمٓمٚمٞمىل٦م ذه اًمٙمىلام اعمذ ٌىل٦م  ىلل اًمٗمْمىل٦م 

 ٌُ ٜمٌىلىلىلل  صىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلف وقمىلىلىلغم اًمىلىلىلف وؾمىلىلىلٚمؿ ومرطمىلىلىل٤ًم أو اًمٌِمىلىلىل٤مرة ذم وضمىلىلىلف اًم ىنمىلىلىليم٤مٟمىلىلىل٧م اًم

وم٘مىلىل٤مل  صىلىلغم اهلل  ،سم٤مؾمىلىلتج٤مسم٦م أصىلىلح٤مب اًمرؾمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ُٕمىلىلره إيىلىل٤م ؿ سم٤مًمّمىلىلدىم٦م

 .احلدي٨م آظمرإمم  شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م» :قمٚمٞمف وقمغم اًمف وؾمٚمؿ  ٜم٤م

 ،طمتىلك ٟم٘مىلقل ُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ،أن ٟمحـ ٟم٠ًمل أيـ اًمٌدقم٦م ذم  ىلذه احل٤مدصمىل٦م

 ذا إسمٓم٤مل هلىلذا احلىلدي٨م ًمٖمىل٦م يمام يزقمٛمقن،  ،ع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦مأي ُمـ اسمتد

اًمّمىلىلح٤م  إول ُمىلىل٤م ومٕمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وإٟمىلىلام  ىلىلق ائتٛمىلىلر  ،اًمّمىلىلح٤مسم٦م ُمىلىل٤م ومٕمٚمىلىلقا سمدقمىلىل٦م ،وُمٜم٤مؾمىلىل٦ٌمً 

َديُمُؿ ﴿سم٠مُمر اًمٜمٌىلل سمىلؾ سمىل٠مُمر رب اًمٜمٌىلل   ٠ْميِتَ َأطمىَل ـْ ىَمٌىْلِؾ َأْن يىَل
٤م َرَزىْمٜمىَل٤ميُمْؿ ُمىِل ـْ ُمىَل

قا ُمىِل َوَأْٟمِٗم٘مىُل

ق َىلىلىلىلىلىلىلىلْقُت وَمٞمَُ٘مىلىلىلىلىلىلىلىل ـَ اعمْ
ـْ ُِمىلىلىلىلىلىلىلىل َق َوَأيُمىلىلىلىلىلىلىلىل دَّ ىلىلىلىلىلىلىلىل ٍؾ ىَمِريىلىلىلىلىلىلىلىل٥ٍم وَم٠َمصَّ ل إِمَم َأضَمىلىلىلىلىلىلىلىل

ىلىلىلىلىلىلىل ْرشَمٜمىِل ْقٓ َأظمَّ َل َربِّ ًَمىلىلىلىلىلىلىلىل

لمَ  ٤محِلِ ىلىلىلىل اهلل أُمىلىلىلىلر ؿ هبىلىلىلىلذه أيىلىلىلىل٦م وم٤مؾمىلىلىلىلتج٤مب أول ُمىلىلىلىلـ اؾمىلىلىلىلتج٤مب  [40]المنااااافقون:﴾اًمّمَّ

 ،٥م ًمٚمرضمىلىلؾ إول أضمىلىلره وأضمىلىلر ُمىلىلـ اشمٌٕمىلىلفتىِلىل ٙمُ ومَ  ،إول صمىلىلؿ اشمٌٕمىلىلف أظمىلىلروناًمّمىلىلح٤م  

ُمىل٤م آن ًمٙمىلؿ أن شمٜمًىلقا ًمٖمىلتٙمؿ ُمىلـ ؾمىلـ  ،ربومٙمٞمػ جيقز ي٤م ُمًٚمٛملم ي٤م ُمًٚمٛمقن ي٤م قم

وًمىلٞمس  ٜمىل٤مك  ،ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م سمتٗمنو ٤م ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م

 .إٟمام  ل اًمّمدىم٦م ،سمدقم٦م ذم  ذه احل٤مدصم٦م

قمٛمر أطمٞم٤م ؾمٜم٦م اًم٘مٞم٤مم  ،إذًا ُمٕمٜمك احلدي٨م يمام ٟمحـ ٟمريد أن ٟمٓمٌ٘مف أن قمغم قمٛمر
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وومٕمىلىلىلىلؾ يمىلىلىلىلؾ اعمًىلىلىلىلٚمٛملم اًمىلىلىلىلذيـ  ،تىلىلىلىل٥م ًمىلىلىلىلف أضمىلىلىلىلر  ىلىلىلىلذا اإلطمٞمىلىلىلىل٤مءومٙمُ  ،ذم رُمْمىلىلىلىل٤من ن٤مقمىلىلىلىل٦م

ذم  ىلىلىلىلىلىلذا  ،أن يىلىلىلىلىلىلرث اهلل إرض وُمىلىلىلىلىلىلـ قمٚمٞمٝمىلىلىلىلىلىل٤موإمم يتٌٕمقٟمىلىلىلىلىلىلف  إمم أن شم٘مىلىلىلىلىلىلقم اًمًىلىلىلىلىلىل٤مقم٦م 

ُمـ دقم٤م إمم  دى يم٤من ًمف أضمىلره وأضمىلر ُمىلـ » :وُٕمث٤مًمف يم٘مقًمف  قمٚمٞمف اًمًام ،احلدي٨م

هلىلىلىلذا ي٘مىلىلىلقل اًمٕمٚمىلىلىلامء  ،شقمٛمىلىلؾ سمىلىلىلف إمم يىلىلىلقم اًم٘مٞم٤مُمىلىلىل٦م دون أن يىلىلىلٜم٘مص ُمىلىلـ أضمىلىلىلقر ؿ رء

ق ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف ٕٟمف  ىلق اًمًىل٥ٌم ًمٗمْمىلؾ اهلل قمىلز أيمثر إٟمٌٞم٤مء أضمرًا  

وا ُمـ سمٕمىلده  قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة ؤوضمؾ أن هيتدي سمف اعمايلم اًمٌايلم ُمـ اًمٌنم اًمذيـ ضم٤م

إذًا  ،وًمٞمس قمغم وضمف إرض ُمـ ي٘مقل ٓ إًمىلف إٓ اهلل ،واًمًام إمم أن شم٘مقم اًم٤ًمقم٦م

َرل سم٤مًمنمىلىلع، اًمًىلىلٜم٦م  صمىلىلؿ ٟمٜمٔمىلىلر ؿمىلىلٝمد أهنىلىل٤م ؾمىلىلٜم٦م  ،ٝمىلىلل ؾمىلىلٜم٦مومىلىلام ؿمىلىلٝمد اًمنمىلىلع أٟمىلىلف ؾمىلىلٜم٦م ومشُمْٕمىلىل

ومىلىلىلىلا قماىمىلىلىلىل٦م هبىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلدي٨م  ،ؿمىلىلىلىلٝمد أهنىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلىلٞمئ٦م ومٝمىلىلىلىلل ؾمىلىلىلىلٞمئ٦م ،طمًىلىلىلىلٜم٦م ومٝمىلىلىلىلل طمًىلىلىلىلٜم٦م

 سمٛمٕم٤مرو٦م ىمقًمف  قمٚمٞمف اًمًام يمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر.

  (00:  17: 24/   538) اهلدى والنور / 
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 ِٞ يف اإلضالََطال بدعٞ َح

ىلىل ذَ أُ  ن أـمٞمىلىلؾ ومٞمٝمىلىل٤م طمتىلىلك ٟمىلىلتؿ اًمّمىلىلاة إن ؿمىلىل٤مء اهلل ر أن سمٛمًىلىل٠مًم٦م أظمىلىلرى وٓ أريىلىلد أيمِّ

ُمٕمٙمىلىلىلىلىلؿ أٓ و ىلىلىلىلىلل أن ىمىلىلىلىلىلقل اًمٜمٌىلىلىلىلىلل صىلىلىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف، وآًمىلىلىلىلىلف وؾمىلىلىلىلىلٚمؿ ذم  ىلىلىلىلىلذا احلىلىلىلىلىلدي٨م 

ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م »اًمّمىلىلىلحٞمح و ىلىلىلق ممىلىلىل٤م روى اإلُمىلىلىل٤مم ُمًىلىلىلٚمؿ ذم صىلىلىلحٞمحف: 

، ٓ جيقز عمًٚمؿ أن ينمح  ىلذا احلىلدي٨م وأن يٗمٝمٛمىلف يمىلام ٟمًىلٛمٕمف ُمىلـ سمٕمىلض شطمًٜم٦م

ي٘مقًمقن: ُمٕمٜمك ُمـ ؾمـ أي ُمىلـ اسمتىلدع، وسمىلذًمؽ ي٘مقًمىلقن:  اًمٜم٤مس ممـ ٓ قمٚمؿ قمٜمد ؿ

اًْمَٞمىلىلىلْقَم أيَْمَٛمْٚمىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلْؿ دِيىلىلىلٜمَُٙمْؿ ﴿ن  ٜمىلىلىل٤مك ذم اإلؾمىلىلىلام سمدقمىلىلىل٦م طمًىلىلىلٜم٦م، يمىلىلىلا صمىلىلىلؿ يمىلىلىلا صمىلىلىلؿ يمىلىلىلا إ

يمٞمىلىلىلػ ي٘مىلىلىل٤مل  ىلىلىلذه سمدقمىلىلىل٦م  [3]المائااادة:﴾اإِلؾْمىلىلىلاَم دِيٜمىًلىلىل٤م َوأَْمَْٛمىلىلىل٧ُم قَمَٚمىلىلىلٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلل َوَرِوىلىلىلٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلؿُ 

 ؾ يمتؿ رؾمىلقل اهلل صىلغم اهلل  ﴾وُم٤م يم٤من رسمؽ ٟمًٞم٤مً ﴿؟ طمًٜم٦م،  ؾ  ذا همٗمؾ قمٜمف اهلل

ـْ َرسمَِّؽ َوإِْن مَلْ شَمْٗمَٕمْؾ وَماَم سَمٚمَّْٖم٧َم ﴿قمٚمٞمف، وآًمف وؾمٚمؿ؟ يما،  ؾُمقُل سَمٚمِّْغ َُم٤م أُٟمِزَل إًَِمٞمَْؽ ُِم ٤َم اًمرَّ َي٤م أهَير

ـَ  قيؾ ضمدًا، وًمًىلٜم٤م واحلدي٨م  ٜم٤م ـمقيؾ وـم [63]المائدة:﴾ اًمٜم٤َّمسِ  ِرؾَم٤مًَمتَُف َواهللَُّ َيْٕمِّمُٛمَؽ ُِم

أن ذم درس وإٟمام  ل اًمذيمرى، واًمذيمرى شمٜمٗمع اعم١مُمٜملم، وإٓ اًمدرس ًمف جم٤مًمىلف 

أظمر، وم٠مريد أن أىمقل: ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، اعمٕمٜمىلك اًمّمىلحٞمح ُمىلـ ومىلتح 

ـمري٘م٤ًم إمم أُمر ُمنموع يم٤من  ذا اًمٓمريؼ ُمٖمٚم٘م٤ًم، يم٤من ٟمًٞم٤ًم ُمٜمًٞم٤ًم سم٥ًٌم إ ٤مل اًمٜم٤مس 

رشمؿ ًمٚمًٜم٦م اعمٕمرووم٦م ُمىلـ يمىلا م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام، و ىل٤م أٟمىلتؿ أُمىل٤مم أُمىلريـ اصمٜمىللم ُذيمىّل

هبىلىلام آٟمٗمىلىل٤ًم إول يمٔمىلىلؿ اًمتثىلىل٤مؤب.. يمٔمٛمىلىلف إُمىلىل٤م سمىلىل٤مًمٗمؿ وإُمىلىل٤م سم٤مًمٞمىلىلد، اًمثىلىل٤مين قمىلىلدم ُمًىلىل٤مسم٘م٦م 

اإلُم٤مم سمتُملم، ومٛمـ أطمٞم٤م  ذه اًمًٜم٦م ومٚمىلف أضمر ىل٤م وأضمىلر ُمىلـ قمٛمىلؾ هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، 

اًمّمىلىلح٤مسم٦م وقمىلىلغم رأؾمىلىلٝمؿ  وٓ ذم قمٝمىلىلد ¢أُمىلىل٤م إطمىلىلداث سمدقمىلىل٦م مل شمٙمىلىلـ ذم قمٝمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

ـ إرسمٕمىلىلىل٦م، وٓ ذم قمٝمىلىلىلد إئٛمىلىلىل٦م إرسمٕمىلىلىل٦م، وٓ ذم اًم٘مىلىلىلرون اًمثاصمىلىلىل٦م ياخلٚمٗمىلىلىل٤مء اًمراؿمىلىلىلد
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اعمِمٝمقد هل٤م سم٤مخلػميىل٦م، ومٞمىل٠ميت واطمىلد ذم اًم٘مىلرن اخلىل٤مُمس اًمًىل٤مدس قمنمىل ي٘مىلقل:  ىلذه 

ـ  ىلق اهلل واعمُ٘مىلٌِّح  ىلق اهلل، ومىلا طمًىلـ إٓ  ًِّ ٜمٝم٤م؟ اعمُح ًّ سمدقم٦م طمًٜم٦م..! ُمـ اًمذي طم

ٜمف اًمنمىل ًّ ع وٓ ىمٌىلٞمح إٓ ُمىل٤م ىمٌّحىلف اًمنمىلع، يْمىل٤مل إمم  ىلذا اًمٙمىلام يمٚمىلف طمىلدي٨م ُم٤م طم

قمىلىلـ رؾمىلىلقل اهلل صىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف، وآًمىلىلف وؾمىلىلٚمؿ صىلىلحٞمح، وأصمىلىلر قمىلىلـ أطمىلىلد أصىلىلح٤مسمف أيْمىلىل٤ًم 

صحٞمح، أُم٤م احلدي٨م: يمؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم اًمٜمىل٤مر رواه اإلُمىل٤مم اًمٜمًىل٤مئل 

و  ىلىلذه اًمىلىلذيمرى.. سمًىلىلٜمد صىلىلحٞمح، أُمىلىل٤م إصمىلىلر وسمىلىلذًمؽ أهنىلىلل  ىلىلذه اًمتىلىلذيمرة أ شؾمىلىلٜمٜمف»ذم 

سمىلـ اخلٓمىل٤مب ريض اهلل شمٕمىل٤ممم قمىلٜمٝمام اًمىلذي يمىل٤من ُمىلـ أؿمىلد  قمٛمىلرسمىلـ  قمٌد اهللإصمر قمـ 

قمغم اشم٤ٌمع ؾمٜمتف ىمىل٤مل، واٟمتٌٝمىلقا ضمٞمىلدًا واطمٗمٔمىلقا  ىلذا  ¢وأطمرص أصح٤مب اًمرؾمقل 

إصمىلىلر وم٢مٟمىلىلف يٗمىلىلتح أُمىلىل٤مُمٙمؿ ـمري٘مىلىل٤ًم ُمىلىلـ اًمٗم٘مىلىلف واؾمىلىلع ذم ُمًىلىل٠مًم٦م اًمٌدقمىلىل٦م احلًىلىلٜم٦م واًمٌدقمىلىل٦م 

يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م وإن رآ ىل٤م اًمٜمىل٤مس طمًىلٜم٦م، وهبىلذا اًم٘مىلدر اًمًٞمئ٦م، ىمىل٤مل ريض اهلل قمٜمىلف: 

يمٗم٤مي٦م، وٟم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ أن يٕمٚمٛمٜم٤م ُمىل٤م يٜمٗمٕمٜمىل٤م وأن يزيىلدٟم٤م قمٚمىلاًم وأن يقوم٘مٜمىل٤م ًمٚمٕمٛمىلؾ 

 سمام قمٚمٛمٜم٤م.

 ( 00:  07: 28/   697) اهلدى والنور / 
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 باب ًِٕ

سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم يىلىلىل٤م ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م واًمٌدقمىلىلىل٦م احلًىلىلىلٜم٦م،  ىلىلىلؾ  ٜمىلىلىل٤مك سمدقمىلىلىل٦م  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 ؟طمًٜم٦م

  ؾ ُم٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

  ؾ يقضمد سمدقم٦م طمًٜم٦م؟ ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م أٟم٧م. اًمِمٞمخ:

 ًم٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب. ُمداظمٚم٦م:

ىلىلىلىل ٞمَ أٟمىلىلىلىل٧م أضمٌىلىلىلىل٧م سمٜمٗمًىلىلىلىلؽ ذم إُمىلىلىلىلس اًم٘مريىلىلىلىل٥م، ًمٙمىلىلىلىلـ ُمىلىلىلىل٤م شمَ  اًمِمىلىلىلىلٞمخ:  زم أو ًمىلىلىلىلؽ نَّ

ٟمًىلىلىلىلىلٞم٧م اعمٜم٤مؾمىلىلىلىلىل٦ٌم اًمتىلىلىلىلىلل ىمٚمىلىلىلىلىل٧م قمىلىلىلىلىلـ ٟمٗمزىلىلىلىلىل سمىلىلىلىلىل٠مين آؾمىلىلىلىلتٛمرار ذم شمٗمٝمىلىلىلىلىلؿ اعمقوىلىلىلىلىلقع، أُ 

 اسمتدقم٧م سمدقم٦م طمًٜم٦م.

 ًمًام.اًمكم  ل ... ا ُمداظمٚم٦م:

  ل؟ اًمِمٞمخ:

 وقمٚمٞمٙمؿ اًمًام ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف وُمٖمٗمرشمف. ُمداظمٚم٦م:

ن  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م اسمتىلىلدقمتٝم٤م أٟمىلىل٤م، إوُمٖمٗمرشمىلىلف، زيىلىل٤مدة: وُمٖمٗمرشمىلىلف. وم٘مٚمىلىل٧م:  اًمِمىلىلٞمخ:

ؾ  ذا اًم٘مقل ُمٜمل وأٟم٤م اًمذي أدٟمدن دائاًم أن اًمٌدقم٦م يمٚمٝمىل٤م وىلاًم٦م ٙمِ ِْم تُ ومرسمام يٕمٜمل اؾْم 

يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم »: ¢اقمىلىلتامدًا قمىلىلغم إطم٤مديىلىل٨م واًمتىلىلل ُمٜمٝمىلىل٤م ىمقًمىلىلف 
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ًمٙمٜمٜمىلىلل قمجٌىلىل٧م أن اًمىلىلذي اؾمىلىلتٜمٙمر  ىلىلذا اًمتٕمٌىلىلػم شمٕمٌىلىلػمي أٟمىلىل٤م  ىلىلق ومىلىلقرًا ومنىلىل يمٚمٛمىلىل٦م  شاًمٜمىلىل٤مر

قمٛمىلىلىلر: ٟمٕمٛمىلىلىل٧م اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه، سمىلىلىل٠من اًمٌدقمىلىلىل٦م ذم ىمىلىلىلقل قمٛمىلىلىلر سمدقمىلىلىل٦م ًمٖمقيىلىلىل٦م، ومىلىلىلام  ىلىلىلق وضمىلىلىلف 

آؾمىلىلىلتٜمٙم٤مر إذًا؟ وم٠مٟمىلىلىل٤م اشمٌٕمىلىلىل٧م قمٛمىلىلىلر ريض اهلل شمٕمىلىلىل٤ممم قمٜمىلىلىلف ذم اًم٘مىلىلىلقل سمىلىلىل٠من  ىلىلىلذه سمدقمىلىلىل٦م 

 زيىلىلىلىل٤مدة وسمريم٤مشمىلىلىلىلف ذم ااىلىلىلىلقاب قمىلىلىلىلـ اًمًىلىلىلىل١مال اًمٙم٤مُمىلىلىلىلؾ ذم اًمًىلىلىلىلام طمًىلىلىلىلٜم٦م، وم٘مىلىلىلىلقزم ذم

اًمٙم٤مُمؾ اًمىلذي يٜمتٝمىلل سمىلىل وسمريم٤مشمىلف. أقمت٘مىلد سمىل٠من  ىلذه ومٕمىلاً سمدقمىل٦م أي: طم٤مدصمىل٦م مل شمٙمىلـ ُمىلـ 

ىمٌؾ، سمدقم٦م ًمٖمقي٦م، ومٙمذًمؽ قمٛمىلر ىمىل٤مل: ٟمٕمٛمىل٧م اًمٌدقمىل٦م  ىلذه سم٤مًمٜمًىل٦ٌم ًمّمىلاة اًمىلؽماويح، 

ٞمٝمىلىلىل٤م،ُمـ صىلىلىلا ٤م وطمىلىلىلض قمٚم ¢وصىلىلىلاة اًمىلىلىلؽماويح ًمٞمًىلىلىل٧م سمدقمىلىلىل٦م ذقمٞمىلىلىل٦م، ٕن اًمٜمٌىلىلىلل 

أضمىلىلؾ ذًمىلىلؽ ىمىلىل٤مل اًمٕمٚمىلىلامء ذم يمٚمٛمىلىل٦م قمٛمىلىلر سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب: ٟمٕمٛمىلىل٧م اًمٌدقمىلىل٦م  ىلىلذه أٟمىلىلف يٕمٜمىلىلل 

سمدقمىلىلىل٦م ًمٖمقيىلىلىل٦م، و ٙمىلىلىلذا ىمىلىلىل٤مل اًم٘م٤مئىلىلىلؾ يقُمئىلىلىلذ ذم ااٚمًىلىلىل٦م ٟمٗمًىلىلىلٝم٤م، ومىلىلىلام اًمٗمىلىلىلرق سمىلىلىللم  ىلىلىلذا 

و ذا؟ ُم٤م اًمٗمرق سمىللم ىمىلقل قمٛمىلر ذم صىلاة اًمىلؽماويح و ىلل ؾمىلٜم٦م: ٟمٕمٛمىل٧م اًمٌدقمىل٦م  ىلذه، 

ة:وُمٖمٗمرشمىلف سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م، ُمىل٤م اًمٗمىلرق؟ وسملم ُمـ اشمٌع قمٛمىلر ذم ىمقًمىلف  ىلذا وم٘مىل٤مل قمىلـ زي٤مد

يمؾ ُمـ صاة اًمؽماويح وزي٤مدة وسمريم٤مشمف ؾمٜم٦م صم٤مسمت٦م، ويمؾ ُمـ يمٚمٛمىل٦م قمٛمىلر سمىلـ اخلٓمىل٤مب 

ذم شمٚمىلىلىلؽ اًمًىلىلىلٜم٦م اًمىلىلىلؽماويح: ٟمٕمٛمىلىلىل٦م اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه وىمىلىلىلقل  ىلىلىلذا اعمٕمىلىلىل٤مس ًمٙمىلىلىلؿ ذم زيىلىلىل٤مدة: 

وُمٖمٗمرشمف  ذه سمدقم٦م طمًٜم٦م يما ٤م يٚمت٘مل ذم اًم٘مىلقل ُمٚمت٘مىلًك واطمىلدًا ويمىلؾ ُمىلـ اًم٘مىلقًملم 

 ٜم٦م ُمٕمرووم٦م.  ذا ضمقا ، وم٢مذا سم٘مل  ٜم٤مك رء ٟمًٛمٕمف إن ؿم٤مء اهلل.يٜمّم٥م قمغم ؾم

ومٕمٚمٝمىلىل٤م اًمرؾمىلىلقل  ¢ومٛمىلىلـ ... ؾمىلىلٜم٦م صىلىلاة اًمىلىلؽماويح يم٤مٟمىلىل٧م أيىلىل٤مم اًمرؾمىلىلقل  ُمداظمٚمىلىل٦م:

يْم٤ًم اًمًام ٓ ٟمًٛمع أن وًمٙمـ ظمقوم٤ًم ُمـ أن شمٗمرض قمغم اعمًٚمٛملم شمريمٝم٤م، وأ ¢

. ¢٤م رؾمقل اهلل ن ي٘مقًمقا أو ٟم٤مدرًا ُم٤م ٟمًٛمع ي٘مقًمقن: وُمٖمٗمرشمف، وًمٙمـ ىم٤مهلاعمًٚمٛمق

 إذًا يٚمت٘مٞم٤من ضمزاك اهلل ظمػم.

وإي٤مك.  ٜم٤م قمٜمدٟم٤م سمح٨م هيؿ وٞمٗمٜم٤م اًمٓمىل٤مرئ اًمٞمىلقم: إصىلؾ ذم اًمٕمٌىل٤مدات  اًمِمٞمخ:

ن ااٛمٚمىل٦م اًمث٤مٟمٞمىل٦م إاعمٜمع إٓ ًمٜمص، وإصىلؾ ذم اًمٕمىل٤مدات اإلسم٤مطمىل٦م إٓ ًمىلٜمص. وم٘مٚمىل٧م: 
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اًمتىلل ٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٌحىل٨م ومٞمٝمىل٤م ٕهنىل٤م ُمٕمروومىل٦م قمٜمىلد نىل٤م ػم اًمٕمٚمىلامء سم٤مًم٘م٤مقمىلدة إصىلقًمٞم٦م 

 شم٘مقل: إصؾ ذم إؿمٞم٤مء اإلسم٤مطم٦م.

أُمىلىلىلىل٤م اًمِمىلىلىلىلٓمر إول ُمىلىلىلىلـ ذاك اًمٙمىلىلىلىلام: إصىلىلىلىلؾ ذم اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدات اعمٜمىلىلىلىلع ومٝمىلىلىلىلذه ًمٞمًىلىلىلىل٧م 

ُمِمىلىلىلٝمقرة ؿمىلىلىلٝمرة شمٚمىلىلىلؽ ااٛمٚمىلىلىل٦م. ومٝمىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىل٦م: إصىلىلىلؾ ذم اًمٕمٌىلىلىل٤مدات اعمٜمىلىلىلع ًمٞمًىلىلىل٧م 

ُمِمٝمقرة قمٜمد اًمٕمٚمامء، و ل ذم اًمقاىمىلع قمٌىل٤مرة نٕمىل٧م وم٠موقمىل٧م، وإدًمىل٦م اًمىلقاردة ذم 

 د  ذه اًمٕم٤ٌمرة ويمذًمؽ أصم٤مر اًمًٚمٗمٞم٦م.ذم اًمٌدع يمٚمٝم٤م شم١مي

أُمىلىل٤م إطم٤مديىلىل٨م اًمتىلىلل شم١ميىلىلد اًمٕمٌىلىل٤مرة ومٝمىلىلل ُمٕمروومىلىل٦م، ًمٙمىلىلـ ُمىلىلـ أصمىلىل٤مر اًمًىلىلٚمٗمٞم٦م اًمتىلىلل 

ًمٞم٧ًم ُمِمٝمقرة ُم٤م يروى قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ىم٤مل: يمىلؾ قمٌىل٤مدة 

وما شمٕمٌدو ٤م. ومىلا أي: ومىلا شمتٕمٌىلدو ٤م. وُمىلـ  ىلذا  ¢مل يتٕمٌد ٤م أصح٤مب رؾمقل اهلل 

ىمقل قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد: اىمتّمىل٤مد ذم ؾمىلٜم٦م ظمىلػم ُمىلـ اضمتٝمىل٤مد ذم سمدقمىل٦م، اىمتّمىل٤مد  اًم٘مٌٞمؾ

ذم ؾمىلىلىلٜم٦م ظمىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اضمتٝمىلىلىل٤مد ذم سمدقمىلىلىل٦م. وٟمحىلىلىلق ىمقًمىلىلىلف أظمىلىلىلر: اشمٌٕمىلىلىلقا وٓ شمٌتىلىلىلدقمقا وم٘مىلىلىلد 

 يمٗمٞمتؿ، قمٚمٞمٙمؿ سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼ، قمٚمٞمٙمؿ سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼ. 

ومتج٤موسمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلع  ىلىلىلذه أصمىلىلىل٤مر يٙمىلىلىلقن ضمىلىلىلقاب ذاك اًمًىلىلىل١مال أٟمىلىلىلف إذا دظمىلىلىلؾ ُمًىلىلىلٌقق إمم 

ًجد ومقضمد اإلُم٤مم ىمد صغم، ىمد ؾمٚمؿ و ٜم٤مك آظمرون ىمد ؾمىلٌ٘مقا ومٜم٘مىلقل ٟمحىلـ: ٓ اعم

 جيقز هلذا اًمداظمؾ أن ي٘متدي سم٠مطمد أوًمئؽ اعمًٌقىملم، عم٤مذا؟ ًمًٌٌلم اصمٜملم:

إول: ُم٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف ُمـ إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ: يمىلؾ قمٌىل٤مدة مل يتٕمٌىلد ٤م أصىلح٤مب رؾمىلقل 

 اهلل وما شمٕمٌدو ٤م.

ذا وإن يم٤من خيتٚمػ، اصمٜم٤من ؾمٌ٘م٤م سمريمٕم٦م ُمىلثاً اًم٥ًٌم اًمث٤مين: أٟمف ىمد وىمع ُم٤م يِمٌف  

ومًىلىلىلىلٚمؿ اإلُمىلىلىلىل٤مم وم٘م٤مُمىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلٜمٝمام يىلىلىلىل٠ميت سمىلىلىلىلام ؾمىلىلىلىلٌؼ، ومٝمىلىلىلىلؾ ي٘متىلىلىلىلدي أطمىلىلىلىلد ٤م سمىلىلىلىل٤مٔظمر؟ 

يمىلىل٤من ذم ؾمىلٗمر ومخىلىلرج  ¢ٓ. عمىل٤مذا؟ ٕن  ىلىلذه اًم٘مّمىل٦م صمٌىلىل٧م ُمثٚمٝمىل٤م أن اًمٜمٌىلل  ااىلقاب:

ه صىلىل٤مطمٌف ًم٘مْمىلىل٤مء احل٤مضمىلىل٦م ىمٌىلىلؾ أذان اًمٗمجىلىلر وسمٞمىلىلٜمام ىم٣مىلىل طم٤مضمتىلىلف وصىلىل٥م قمٚمٞمىلىلف ووىلىلقءَ 
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ٕم٦ٌم يمىلىلىل٤من أصىلىلىلح٤مسمف ىمىلىلىلد اٟمتٔمىلىلىلروه ًمٞمىلىلىل١مُمٝمؿ ذم اعمًىلىلىلجد، أي: اعمّمىلىلىلغم اعمٖمىلىلىلػمة سمىلىلىلـ ؿمىلىلىل

اًمىلىلذي يمىلىل٤من اَّتىلىلذ ًمٚمّمىلىلاة، ومٙمىلىل٠مهنؿ اؾمىلىلت٠مظمروه ومّمىلىلغم هبىلىلؿ إُم٤مُمىلىل٤ًم قمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ سمىلىلـ 

قمقل، ومٚمام ضم٤مء اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام وُمٕمىلف اعمٖمىلػمة أؿمىل٤مر أو أراد اعمٖمىلػمة أن يِمىلػم 

ؿ واىمتىلىلدى  ىلىلق ًمٕمٌىلد اًمىلىلرمحـ سمىلىل٠من اإلُمىلىل٤مم و ىلىلق اًمرؾمىلىلقل ىمىلد طميىلىل وم٠مؿمىلىل٤مر إًمٞمىلىلف أن دقمٝمىلىل

واعمٖمىلىلػمة سمٕمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ سمىلىلـ قمىلىلقل، وعمىلىل٤م ؾمىلىلٚمؿ ىمىلىل٤مم يمىلىلؾ ُمىلىلٜمٝمام ًمٞم٘م ىلىل ُمىلىل٤م وم٤مشمىلىلف و ىلىلق 

ريمٕمىلىل٦م، ومٙمىلىل٤من اعمٗمىلىلروض أن ي٘متىلىلدي اعمٖمىلىلػمة سم٤مًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام هبىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم 

ًمٙمـ ُم٤م وىمع ذًمؽ، و ذا يمٚمف يدظمؾ ذم أصؾ و ق: أٟمف ٓ جيقز شمٙمرار ااامقم٦م ذم 

نمع سمؾ شمٙمره شمٙمرار ااامقم٦م ذم ُمًجد ًمف ُمًجد ًمف إُم٤مم راشم٥م وُم١مذن راشم٥م، ٓ شم

إُمىلىل٤مم راشمىلىل٥م وُمىلىل١مذن راشمىلىل٥م ؾمىلىلقاء يمىلىل٤من  ىلىلذا اًمتٙمىلىلرار يمىلىلام ذيمىلىلرت آٟمٗمىلىل٤ًم سم٤مؾمىلىلتئٜم٤مل إُمىلىل٤مم 

ضمديد ون٤مقمىل٦م ضمديىلدة، أو اإلُمىل٤مم  ىلق اعمًىلٌقق يمىلام ذيمىلرت ذم اًمًىل١مال واعم٘متىلدي 

مل يدرك ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اًمّماة، يمؾ  ذه ااامقم٤مت ٓ شمنمع وإٟمام اًمذي دظمؾ وىمد وم٤مشمتف 

٦م ًمف اخلىلػمة، إُمىل٤م أن يّمىلكم ذم اعمًىلجد وطمىلده وًمىلق دظمٚمىلقا ن٤مقمىل٦م، وإُمىل٤م أن ااامقم

 يٕمقد إذا يم٤من ًمف قمقدة إمم أ ٚمف ومٞمّمكم  ٜم٤مك ن٤مقم٦م.

أُمىلىل٤م ذم اعمًىلىلجد ومىلىلا ينمىلىلع ن٤مقمىلىل٦م صم٤مٟمٞمىلىل٦م أسمىلىلدًا. قمىلىلغم  ىلىلذا يمىلىل٤من اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، 

وإذا دظمىلىلؾ ن٤مقمىلىل٦م اعمًىلىلجد  شإم»وًمىلىلذًمؽ ي٘مىلىلقل اإلُمىلىل٤مم اًمِمىلىل٤مومٕمل ذم يمت٤مسمىلىلف اًمٕمٔمىلىلٞمؿ 

وا اإلُمىل٤مم ىمىلد صىلغم صىلٚمقا ومىلرادى، وإذا صىلٚمقا ن٤مقمىل٦م سم٢مُمىل٤مم صىلح٧م صىلاهتؿ ومقضمد

 ًمٙمٜمل أيمره هلؿ ذًمؽ ٕٟمف مل يٙمـ ُمـ قمٛمؾ اًمًٚمػ.

أُم٤م ُمًجد قمغم ىم٤مرقم٦م ـمريؼ ًمٞمس ًمف إُمىل٤مم راشمىل٥م وُمىل١مذن راشمىل٥م ومٞمجىلقز ااامقمىل٦م 

اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ُمثؾ  ذا اعمًجد دمقز،  ٙمذا ي٘مقل اًمِم٤مومٕمل. صمؿ يٕمقد ًمٚمٛم٠ًمًم٦م إومم 

ومىل٤مشمتٝمؿ اًمّمىلاة ُمىلع ااامقمىل٦م  ¢طمٗمٔمٜم٤م أن ن٤مقم٦م ُمىلـ أصىلح٤مب اًمٜمٌىلل  ومٞم٘مقل: وىمد

ومّمٚمقا ومرادى، وىمىلد يمىل٤مٟمقا ىمىل٤مدريـ قمىلغم أن جيٛمٕمىلقا ُمىلرة أظمىلرى وًمٙمىلٜمٝمؿ مل يٗمٕمٚمىلقا؛ 
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ٕهنؿ يمر ىلقا أن جيٛمٕمىلقا ذم ُمًىلجد ُمىلرشملم.  ىلذا يمىلام اإلُمىل٤مم اًمِمىل٤مومٕمل، و ىلذه  ىلل 

 اًمًٜم٦م ؾمٜم٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح.

ًم٘مىلىلد  ٛمىلىل٧م أن آُمىلىلر رضمىلىلاً ومٞمّمىلىلكم »٤ًم: وي١ميمىلىلد ذًمىلىلؽ احلىلىلدي٨م اًمىلىلذي ذيمرٟمىلىل٤مه ىمريٌىلىل

سم٤مًمٜمىلىل٤مس، صمىلىلؿ آُمىلىلر رضمىلىل٤مًٓ ومٞمحٓمٌىلىلقا طمٓمٌىلىل٤ًم صمىلىلؿ أظمىلىل٤مًمػ إمم أٟمىلىل٤مس يىلىلدقمقن اًمّمىلىلاة ُمىلىلع 

إمم آظمره،  ١مٓء اعمتخٚمٗمقن قمـ صاة ااامقم٦م،  شااامقم٦م وم٠مطمرق قمٚمٞمٝمؿ سمٞمقهتؿ

ىمىلىلىل٤مًمقا: ن٤مقمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه؟ ٓ ؿمىلىلىلؽ  ىلىلىلل ااامقمىلىلىل٦م إومم. ًمىلىلىلق يمىلىلىل٤من  ٜمىلىلىل٤مك ن٤مقمىلىلىل٦م صم٤مٟمٞمىلىلىل٦م 

٘مقًمىلىلقا: يىلىل٤م رؾمىلىلقل اهلل! ٟمحىلىلـ ٟمّمىلىلكم ُمىلىلع ااامقمىلىل٦م واًمث٤مٟمٞمىلىل٦م واًمث٤مًمثىلىل٦م، وُمنمىلىلوقم٦م يمىلىل٤مٟمقا ي

ًمٙمىلىلـ مل يٙمىلىلـ ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام إٓ ااامقمىلىل٦م إومم، ًمىلىلذًمؽ صىلىلح قمىلىلـ 

اسمـ ُمًٕمقد أٟمف يم٤من قمٜمده شم٤مسمٕمٞم٤من ُمـ شماُمذشمف وم٠مذن ًمّماة اًمٔمٝمر وم٤مًمٔم٤م ر أهنؿ سمٞمٜمام 

٤مس ظمىلىلىلىلىلىل٤مرضمقن ُمىلىلىلىلىلىلـ ا ًمٚمّمىلىلىلىلىلىلاة واٟمٓمٚم٘مىلىلىلىلىلىلقا إمم اعمًىلىلىلىلىلىلجد وإذا اًمٜمىلىلىلىلىلىلوشمقوىلىلىلىلىلىل١موا وهتٞمىلىلىلىلىلىل١م

اعمًىلىلجد، يٕمٜمىلىلل اٟمتٝمىلىل٧م اًمّمىلىلاة، ومٕمىلىل٤مد هبىلىلؿ إمم داره وصىلىلغم هبىلىلؿ ن٤مقمىلىل٦م، ومٚمىلىلق يمىلىل٤من 

ينمع ن٤مقم٦م صم٤مٟمٞم٦م سمىلدل ُمىل٤م يرضمىلع اًمٌٞمىل٧م يمىل٤من يّمىلكم ذم اعمًىلجد ٕن اعمًىلجد يمىلام 

ًمٙمىلىلـ شأومْمىلىلؾ صىلىلاة اعمىلىلرء ذم سمٞمتىلىلف إٓ اعمٙمتقسمىلىل٦م»ٓ خيٗمىلىل٤ميمؿ ُمىلىلـ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

جد ًمىلىلىلىلذًمؽ رضمىلىلىلىلع هبىلىلىلىلؿ إمم اًمٌٞمىلىلىلىل٧م.  ىلىلىلىلذا  ىلىلىلىلق يٕمىلىلىلىلرل أٟمىلىلىلىلف ُمىلىلىلىل٤م ذم ن٤مقمىلىلىلىل٦م صم٤مٟمٞمىلىلىلىل٦م سم٤معمًىلىلىلىل

 ااقاب قمـ اعم٠ًمًم٦م وزي٤مدة.

ومام صىلح٦م  ىلذا  شُمـ يتّمدق قمغم أظمٞمٙمؿ» ٜم٤مك اطمتج٤مج متجقن سمف:  ُمداظمٚم٦م:

 احلدي٨م؟

أُمىلىل٤م احلىلىلدي٨م ومّمىلىلحٞمح، أُمىلىل٤م آؾمىلىلتدٓل سمىلىلف ومٖمىلىلػم صىلىلحٞمح. و ىلىلذا واوىلىلح  اًمِمىلىلٞمخ:

أٓ رضمىلؾ » ضمدًا ُمـ وضمىلقه يمثىلػمة، أووىلحٝم٤م: أن ياطمىلظ اعمًىلٚمؿ ىمقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام:

وم٤مخلٓم٤مب يم٤من ًمٚمذيـ صىلٚمقا ُمىلع اًمرؾمىلقل، واًمًىل١مال  شيتّمدق قمغم  ذا ومٞمّمكم ُمٕمف

قمىلىلـ ن٤مقمىلىل٦م ُمىلىل٤م صىلىلٚمقا ُمىلىلع اًمرؾمىلىلقل وٓ ُمىلىلع اإلُمىلىل٤مم اًمىلىلذي ؾمىلىلٜمف اًمرؾمىلىلقل و ىلىلق اإلُمىلىل٤مم 
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 إول،  ذا أوًٓ.

صم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم: إذا دظمىلىلىلؾ ن٤مقمىلىلىل٦م اعمًىلىلىلجد سمٕمىلىلىلد صىلىلىلاة اإلُمىلىلىل٤مم اًمراشمىلىلىل٥م وشم٘مىلىلىلدُمٝمؿ أطمىلىلىلد ؿ 

ّمىلىلدق وُمىلىلـ  ىلىلق اعمتّمىلىلدق قمٚمٞمىلىلف؟ ٓ أطمىلىلد، ٓ أطمىلىلد وصىلىلغم هبىلىلؿ إُم٤مُمىلىل٤ًم، ُمىلىلـ  ىلىلق اعمت

طمٞمىلٜمام ىمىل٤مل  ¢يّمح أن ي٘م٤مل: ُمتّمدق وأظمر ُمتّمدق قمٚمٞمىلف، وسمٞمىل٤من  ىلذا أن اًمٜمٌىلل 

 ىلىلذا احلىلىلدي٨م ووضمٝمىلىلف ٕصىلىلح٤مسمف اًمىلىلذيـ صىلىلٚمقا ظمٚمٗمىلىلف:  ىلىل١مٓء أهمٜمٞمىلىل٤مء، يٕمٜمىلىلل ُمٕمٜمقيىلىل٤ًم، 

ٕهنىلىلىلؿ أوًٓ صىلىلىلٚمقا ظمٚمىلىلىلػ اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام. صم٤مٟمٞمىلىلىل٤ًم: صىلىلىلٚمقا ااامقمىلىلىل٦م وااامقمىلىلىل٦م 

قمنمىلىلىليـ درضمىلىلىل٦م، دظمىلىلىلؾ رضمىلىلىلؾ وم٤مشمتىلىلىلف  ٤مشمىلىلىل٤من اًمٗمْمىلىلىلٞمٚمت٤من وم٘مىلىلىل٤مل ًمٚمىلىلىلذيـ طمّمىلىلىلٚمقا سمًىلىلىلٌع و

اًمٗمْمٞمٚمتلم: أٓ رضمؾ يتّمدق قمغم  ذا ومٞمّمىلكم ُمٕمىلف وم٘مىل٤مم واطمىلد ُمىلٜمٝمؿ وصىلغم ُمٕمىلف. 

إذًا  ىلىلذا  ىلىلق اعمتّمىلىلدق، وذاك اًمىلىلذي وم٤مشمتىلىلف ااامقمىلىل٦م وم٘مىلىلػم ومٝمىلىلق اعمتّمىلىلدق قمٚمٞمىلىلف، ومٚمىلىلام 

احلىلىلىلدي٨م يىلىلىلدظمٚمقا ن٤مقمىلىلىل٦م أرسمٕمىلىلىل٦م مخًىلىلىل٦م ُمىلىلىلش ُمٝمىلىلىلؿ وأُمٝمىلىلىلؿ أطمىلىلىلد ؿ ُمىلىلىل٤م يٜمٓمٌىلىلىلؼ  ىلىلىلذا 

 قمٚمٞمٝمؿ، وًمذًمؽ وم٤مٓؾمتدٓل سم٤محلدي٨م قمغم دمقيز  ذه ااامقم٦م.

 ( 00:  30:  34/ 709) اهلدى والنور/

 (   00:  42:  36/ 709) اهلدى والنور/
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 ق٘ي عٌس: ُعٌت اهبدعٞ ٓرٖ

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ ُمداظمٚم٦م:

غم واًمّمىلىلاة واًمًىلىلام قمىلىلغم أذل إٟمٌٞمىلىل٤مء واعمرؾمىلىلٚملم، ؾمىلىلٞمدٟم٤م وٟمٌٞمٜمىلىل٤م حمٛمىلىلد وقمىلىل

 آًمف وصحٌف أنٕملم.

أُمىلىل٤م سمٕمىلىلد: ومْمىلىلٞمٚم٦م اًمِمىلىلٞمخ! يمٞمىلىلػ شمىلىلرد قمىلىلغم ُمىلىلـ يًىلىلتدل قمىلىلغم سمدقمتىلىلف سم٘مىلىلقل قمٛمىلىلر سمىلىلـ 

 اخلٓم٤مب ريض اهلل قمٜمف: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  ذه؟

ىمىلىلىلىلىلقل قمٛمىلىلىلىلىلر  ىلىلىلىلىلذا: ٟمٕمٛمىلىلىلىلىل٧م اًمٌدقمىلىلىلىلىل٦م  ىلىلىلىلىلذه أظمرضمىلىلىلىلىلف اإلُمىلىلىلىلىل٤مم اًمٌخىلىلىلىلىل٤مري ذم  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ:

صىلىلىلحٞمحف، وُمٜم٤مؾمىلىلىلٌتف  ٜمىلىلىل٤مك أيْمىلىلىل٤ًم شمٌىلىلىللم ]اعمٕمٜمىلىلىلك[ يمىلىلىلام سمٞمٜمىلىلىل٧م ُمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم طمىلىلىلدي٨م ضمريىلىلىلر 

 ك اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م اعمرومقع: ُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م، وُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م.اعمٕمٜم

شمٕمٚمٛمىلىلىلقن نٞمٕمىلىلىل٤ًم إن ؿمىلىلىل٤مء اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم أن ىمٞمىلىلىل٤مم اًمٚمٞمىلىلىلؾ إصىلىلىلؾ ومٞمىلىلىلف أهنىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ 

اًمٜم٤مومٚمىلىل٦م اًمتىلىلل ٓ ينمىلىلع اًمتىلىلداقمل ومٞمٝمىلىل٤م إمم صىلىلاهت٤م ن٤مقمىلىل٦ًم وإٟمىلىلام جيىلىلقز ذًمىلىلؽ أطمٞم٤مٟمىلىل٤ًم 

يّمكم ؿمىلٞمئ٤ًم ُمىلـ  ¢ دون شمداقمل و ذا ًمف شمٗمّمٞمؾ آظمر؛ وًمذًمؽ ومٚمؿ يٙمـ رؾمقل اهلل

صاة اًمٚمٞمؾ ُمع ن٤مقمتف يمام ًمق يم٤من يّمكم اًمٗمريْمىل٦م ُمٕمٝمىلؿ إٓ ذم آظمىلر رُمْمىل٤من ُمىلـ 

طمٞم٤مشمىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلام وم٘مىلىلد ظمىلىلرج ًمٞمٚمىل٦م ُمىلىلـ اًمٚمٞمىلىل٤مزم ومّمىلغم ذم اعمًىلىلجد صىلىلاة 

اًم٘مٞم٤مم، وم٤مٟمتٌف ًمّماشمف سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م احل٤م.يـ وم٤مىمتدوا سمف، صمؿ ؿم٤مع  ىلذا اخلىلؼم ذم 

ذم اًمٚمٞمٚمىلىل٦م اًمث٤مٟمٞمىلىل٦م ظمىلىلرج أيْمىلىل٤مً َ وصىلىلغم صىلىلاة اًم٘مٞمىلىل٤مم ُمىلىلع  ¢اعمديٜمىلىل٦م ومٚمىلىلام ظمىلىلرج اًمٜمٌىلىلل 

ن٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  ؿ أيمثر ُمـ ااامقم٦م إومم، صمؿ ظمرج قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام 

صىلىلىلغم ذم  ¢اًمٚمٞمٚمىلىلىل٦م اًمث٤مًمثىلىلىل٦م ومٖمىلىلىلص اعمًىلىلىلجد سم٤معمّمىلىلىلٚملم؛ ٕن اخلىلىلىلؼم ؿمىلىلىل٤مع أن اًمٜمٌىلىلىلل 
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ة اًمٚمٞمٚمىلىلىلىلىل٦م اًمث٤مًمثىلىلىلىلىل٦م و ىلىلىلىلىلل اًمٚمٞمٚمىلىلىلىلىل٦م اًمث٤مٟمٞمىلىلىلىلىل٦م صىلىلىلىلىلاة ااامقمىلىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلىلع ىمٞمىلىلىلىلىل٤مم رُمْمىلىلىلىلىل٤من أي: صىلىلىلىلىلا

 اًمؽماويح.

، ومٚمىلام شمىل٠مظمر قمىلـ قم٤مدشمىلف ¢ومٚمام يم٤مٟم٧م اًمٚمٞمٚم٦م اًمراسمٕم٦م واٟمتٔمىلر اًمٜمىل٤مس ظمىلروج اًمٜمٌىلل 

ذم شمٚمىلىلؽ اًمٚمٞمىلىل٤مزم اًمىلىلثاث مل يّمىلىلؼم سمٕمْمىلىلٝمؿ وًمٕمٚمىلىلف يمىلىل٤من طمىلىلدي٨م قمٝمىلىلد سم٤مإلؾمىلىلام ومل 

وم٠مظمىلذ سمٕمىلض احلّمىلٞم٤مت يرُمىلل هبىل٤م  ¢ر اًمٜمٌىلل ىمِّ قَ ر ويىُل دِّ ٘مىَل يٕمرل أي يمٞمػ يٛمٙمٜمف أن يُ 

ؿ ومخىلىلرج قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام قمٚمىلىلٞمٝمؿ ُمٖمْمىلىل٤ًٌم فمٜمىلىل٤ًم ُمٜمىلىلف ًمٕمٚمىلىلف ٟمىلىل٤مئ ¢سمىلىل٤مب اًمرؾمىلىلقل 

أُم٤م إٟمف مل خيػ قمكم ُمٙم٤مٟمٙمؿ  ذا، إين ومٕمٚم٧م ذًمىلؽ قمٛمىلدًا، إين ظمِمىلٞم٧م أن »وىم٤مل: 

شمٙمتىلىل٥م قمٚمىلىلٞمٙمؿ ومّمىلىلٚمقا أهيىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس ذم سمٞمىلىلقشمٙمؿ ومىلىل٢من أومْمىلىلؾ صىلىلاة اعمىلىلرء ذم سمٞمتىلىلف إٓ 

 .شاعمٙمتقسم٦م

 يمام شمٕمٚمٛمقن ذم رسمٞمع إول ومل يدرك رُمْم٤من أظمر. ¢وشمقذم رؾمقل اهلل 

ومج٤مءت ظماوم٦م أ  سمٙمر واًمٜم٤مس ذم يمؾ ظماومتف اًمتل ]وٛم٧م[ ٟمحق صماصملم ُمٍم 

يّمىلىلٚمقن ذم اعمًىلىلجد زراومىلىل٤مت ووطمىلىلداٟم٤ًم ًمىلىلٞمس  ٜمىلىل٤مك إُمىلىل٤مم جيٛمٕمٝمىلىلؿ، إمم أن ضمىلىل٤مءت 

ظماوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓمىل٤مب واًمٜمىل٤مس يمىلذًمؽ، وشمٕمٚمٛمىلقن أن ُمىلـ  ديىلف ريض اهلل قمٜمىلف أٟمىلف 

اق، وذًمىلىلؽ يمىلىل٤من يتحًىلىلس أطمىلىلقال اعمًىلىلٚمٛملم ًمىلىلٞمس ذم اعمًىلىلجد وم٘مىلىلط سمىلىلؾ وذم إؾمىلىلق

ُمـ قمدًمف وومْمىلٚمف، ومٚمىلام رآ ىلؿ يّمىلٚمقن  ٙمىلذا ُمتٗمىلرىملم ىمىل٤مل: ًمىلق نٕمٜمىل٤م ؿ قمىلغم إُمىل٤مم 

واطمد، صمؿ قمزم قمغم ذًمؽ وم٠مُمر أ  سمـ يمٕم٥م أن يّمكم سم٤مًمٜم٤مس إُم٤مُم٤ًم ومّمغم، ومخرج 

قمٛمىلىلر ريض اهلل قمٜمىلىلىلف يمٕم٤مدشمىلىلف يتٗم٘مىلىلىلد اعمًىلىلىلٚمٛملم ذم اعمًىلىلجد ومىلىلىلرآ ؿ ظمىلىلال ُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤مٟمقا 

سمٙمر اًمّمديؼ رآ ؿ يّمٚمقن ظمٚمػ إُمىل٤مم  قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ ذم أول ظماومتف ذم ظماوم٦م أ 

وسمجامقمىلىل٦م واطمىلىلىلدة وم٘مىلىل٤مل ريض اهلل قمٜمىلىلىلف هبىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم: ٟمٕمٛمىلىل٧م اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلذه، واًمتىلىلىلل 

يٜم٤مُمقن قمٜمٝم٤م أومْمىلؾ، يِمىلػم سم٘مقًمىلف ريض اهلل قمٜمىلف: واًمتىلل يٜمىل٤مُمقن قمٜمٝمىل٤م أومْمىلؾ، إمم أن 

شمىلىلىل٠مظمػم صىلىلىلاة اًمٚمٞمىلىلىلؾ أومْمىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ اًمتٕمجٞمىلىلىلؾ هبىلىلىل٤م وًمٙمىلىلىلـ إُمىلىلىلر يمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة 
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ٓ أن أؿمىلىلؼ قمىلىلغم أُمتىلىلل ُٕمىلىلرهتؿ سم٤مًمًىلىلقاك قمٜمىلىلد يمىلىلؾ صىلىلاة، وٕظمىلىلرت ًمىلىلق »واًمًىلىلام: 

ٕٟمىلىلف  ىلىلق إومْمىلىلؾ وًمٙمىلىلـ دومٕمىلىل٤ًم ًمٚمٛمِمىلىل٘م٦م يمىلىل٤من قمٚمٞمىلىلف  شصىلىلاة اًمٕمِمىلىل٤مء إمم ٟمّمىلىلػ اًمٚمٞمىلىلؾ

اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام ٓ ي١مظمر ىلىل٤م، وعمىلىل٤م أنىلىلع قمٛمىلىلر سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب أُمىلىلره قمىلىلغم أن جيٛمىلىلع 

ع آظمىلر اعمًٚمٛملم ذم ... إُم٤مم واطمد يم٤من ُمـ ُم٘مت٣م احلٙمٛم٦م أٓ جيٕمؾ  ذا اًمتجٛمٞم

اًمٚمٞمؾ؛ ٕٟمف ًمٞمس يمؾ اًمٜم٤مس يًتٓمٞمٕمقن ذًمؽ، وًمذًمؽ ومٝمق نع سملم اًمتنميع اعمٞمن 

 أو إقمىلىل٤مدة اعمًىلىلٚمٛملم إمم اًمتنمىلىليع اعمٞمنىلىل و ىلىلق ذم ... ُمىلىلع اًمتٜمٌٞمىلىلف إمم أن اًمتىلىل٠مظمػم  ىلىلق

 اًمٌدقم٦م  ذه. إومْمؾ وىم٤مل هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم: ٟمٕمٛم٧م

 ¢اًمرؾمىلىلىلقل وم٘مقًمىلىلف: اًمٌدقمىلىلىل٦م، ًمىلىلىلٞمس اعم٘مّمىلىلقد هبىلىلىل٤م اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمنمىلىلقمٞم٦م اًمتىلىلىلل قمٛمٛمٝمىلىلىل٤م 

ر طم٤مؿمىل٤م ًمٕمٛمىل شيمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م»ذُمٝم٤م ومٞمام شم٘مدم ُمـ إطم٤مدي٨م وسمخ٤مصىل٦م اًم٘م٤مقمىلدة: و

اًمٌدقمىلىل٦م، إٟمىلىلام  ىلىلق سمدقمىلىل٦م ًمٖمقيىلىل٦م وًمٞمًىلىل٧م اًمٌدقمىلىل٦م  أن يٕمٜمىلىلل  ىلىلذه اعمٕمٜمىلىلك، ىمقًمىلىلف: ٟمٕمٛمىلىل٧م

صغم سم٠مصح٤مسمف صماث ًمٞم٤مزم وأٟمف إٟمام شمىلرك  ¢سمدقم٦م ذقمٞم٦م  ٜم٤م ومٞمام ذيمرٟم٤م أن اًمٜمٌل 

٦م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ذم يمىلىلؾ أيىلىل٤مم رُمْمىلىل٤من ذًمىلىلؽ ظمِمىلىلٞم٦م أن يتىلىلق ؿ اًمّمىلىلح٤مسم٦م عمت٤مسمٕمىلىل

إمم اًمرومٞمىلىلىلؼ  ¢أو دمٛمٞمىلىلىلع  ىلىلىلذا ذم صىلىلىلٞم٤مم دومٕمىلىلىل٤ًم هلىلىلىلذا اعمحىلىلىلذور، وعمىلىلىل٤م اٟمت٘مىلىلىلؾ اًمٜمٌىلىلىلل 

ًمىلىلذًمؽ ومىلىلتح اهلل  ،لدِّ ٌَىلىل  أو يُ ػمِّ َٖمىلىل إقمىلىلغم واٟمتٝمىلىل٧م أطمٙمىلىل٤مم اًمنمىلىليٕم٦م ومٚمىلىلؿ يٌىلىلؼ ٕطمىلىلد أن يُ 

ام هلىل٤م قمغم ىمٚم٥م أُمػم اعمىل١مُمٜملم وم٠مطمٞمىل٤م  ىلذه اًمًىلٜم٦م، وم٤ٌمقمتٌىل٤مر شمىلرك اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىل

واؾمتٛمرار أ  سمٙمر ذم يمؾ طمٞم٤مشمف وقمٛمر أيْم٤ًم ذم أول طمٞم٤مشمف قمـ  ىلذا ... ؾمىلٛمك  ىلذه 

... سمدقم٦م أي: دًمٞماً، ًمٙمٜمف ُم٤م ىمٌؾ ذًمؽ ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم سمدقم٦م ًمٖمقي٦م يِمٛمٚمٝم٤م قمٛمقم ىمقًمف 

 قمٚمٞمف اًمًام ٕن اًمٜمٌل ؾمٜمٝم٤م.

ٟمف طمدي٨م أظمرضمف اإلُم٤مم أسمىلق داود ذم ؾمىلٜمٜمف ُمىلـ طمىلدي٨م طمذيٗمىل٦م أوصم٤مٟمٞم٤ًم يمام ذيمرٟم٤م 

ُمـ صغم صاة اًمٕمِم٤م ُمع اإلُم٤مم صمؿ »: ¢ـ اًمٞمامن ريض اهلل قمٜمف، ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل سم

سمٛمجىلىلرد صىلىلاشمف.. صىلىلاة اإلٟمًىلىل٤من ُمىلىلع  شىمىلىل٤مم ُمٕمىلىلف طمتىلىلك يٜمٍمىلىلل يمتىلىل٥م اهلل ًمىلىلف ىمٞمىلىل٤مم ًمٞمٚمىلىل٦م
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ااامقمىلىل٦م واًم٘مٞمىلىل٤مم ُمٕمٝمىلىلؿ يمتىلىل٥م اهلل ًمىلىلف يم٠مٟمىلىلف ىمىلىل٤مم اًمٚمٞمىلىلؾ يمٚمىلىلف، ومٗمىلىلل  ىلىلذا طمىلىلض ُمىلىلـ ىمقًمىلىلف 

ُمىلىلع اإلُمىلىل٤مم ومىلىلا يٛمٙمىلىلـ أن يٗمنىلىل ىمىلىلقل  قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام سم٢مطمٞمىلىل٤مء صىلىلاة اًمىلىلؽماويح

قمٛمر: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م، سم٠مٟمف يٕمٜمل اًمٌدقمىل٦م اًمنمىلقمٞم٦م يمٞمىلػ وىمىلد ومٕمٚمٝمىل٤م رمحىلف اهلل وطمىلض 

 قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل، ومٝمل ؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م وؾمٜم٦م ىمقًمٞم٦م.

 (20a/00:07:57)رحلة النور
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 ٓى يف اهدّٙ بدعٞ حطِٞ؟

 أٟمف ىم٤مل: ¢ي قمـ اًمٜمٌل وِ رُ 

ئ٤م ومٝمىلىلىلق ٞمِّ طمًىلىلـ ، وُمىلىل٤م رآه اعمًىلىلٚمٛمقن ؾَمىلىل  ُمىلىل٤م رأى اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلٜم٤م ومٝمىلىلق قمٜمىلىلىلد اهلل"

 . "قمٜمد اهلل دء 

 ىم٤مل اإلُم٤مم: ٓ أصؾ ًمف ُمرومققم٤م .

 صمؿ ىم٤مل:

إن اهلل ٟمٔمىلىلر ذم ىمٚمىلىلقب اًمٕمٌىلىل٤مد ومقضمىلىلد  "وإٟمىلىلام ورد ُمقىمقومىلىل٤م قمىلىلغم اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد ىمىلىل٤مل : 

ظمػم ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد ، وم٤مصٓمٗم٤مه ًمٜمٗمًف ، وم٤مسمتٕمثىلف سمرؾمىل٤مًمتف ، صمىلؿ ٟمٔمىلر ذم  ¢ىمٚم٥م حمٛمد 

ومقضمىلىلد ىمٚمىلىلقب أصىلىلح٤مسمف ظمىلىلػم ىمٚمىلىلقب اًمٕمٌىلىل٤مد ، ومجٕمٚمٝمىلىلؿ  ¢ ىمٚمىلىلقب اًمٕمٌىلىل٤مد سمٕمىلىلد حمٛمىلىلد

 إًمخ . "وزراء ٟمٌٞمف ، ي٘م٤مشمٚمقن قمغم ديٜمف ومام رأى اعمًٚمٛمقن .... 

( وأسمق ؾمٕمٞمد  77) ص  "ُمًٜمده  "( واًمٓمٞم٤مًمز ذم  7000أظمرضمف أمحد ) رىمؿ 

( ُمـ ـمريؼ قم٤مصؿ قمـ زر سمـ طمٌٞمش قمٜمف .  7/  83)  "ُمٕمجٛمف  "اسمـ إقمرا  ذم 

. وروى احلىلىل٤ميمؿ ُمٜمىلىلف ااٛمٚمىلىل٦م اًمتىلىلل أوردٟمىلىل٤م ذم إقمىلىلغم وزاد ذم و ىلىلذا إؾمىلىلٜم٤مد طمًىلىلـ 

 "وىمىل٤مل :  "وىمد رأى اًمّمح٤مسم٦م نٞمٕم٤م أن يًتخٚمٗمقا أسم٤م سمٙمر ريض اهلل قمٜمىلف  "آظمره : 

 ىلىلىلىلق ُمقىمىلىلىلىلقل  "احلىلىلىلىل٤مومظ اًمًىلىلىلىلخ٤موي : وواوم٘مىلىلىلىلف اًمىلىلىلىلذ ٌل . وىمىلىلىلىل٤مل  "صىلىلىلىلحٞمح اإلؾمىلىلىلىلٜم٤مد 

 . "طمًـ

( ُمىلىلىلىلـ ـمريىلىلىلىلؼ  7/  700)  "اًمٗم٘مٞمىلىلىلىلف واعمتٗم٘مىلىلىلىلف  "ىمٚمىلىلىلىل٧م : ويمىلىلىلىلذا رواه اخلٓمٞمىلىلىلىل٥م ذم 
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. صمىلىلؿ  "زر سمىلىلـ طمٌىلىلٞمش  "سمىلىلدل  "أ  وائىلىلؾ  "اعمًىلىلٕمقدي قمىلىلـ قم٤مصىلىلؿ سمىلىلف إٓ أٟمىلىلف ىمىلىل٤مل : 

 أظمرضمف ُمـ ـمريؼ قمٌد اًمرمحـ سمـ يزيد ىم٤مل : ىم٤مل قمٌد اهلل : ومذيمره .

وإؾمىلىلٜم٤مده صىلىلحٞمح . وىمىلىلد روي ُمرومققمىلىل٤م وًمٙمىلىلـ ذم إؾمىلىلٜم٤مده يمىلىلذاب يمىلىلام سمٞمٜمتىلىلف آٟمٗمىلىل٤م . 

دي٨م قمىلىلىلغم أن ذم اًمىلىلىلديـ وإن ُمىلىلىلـ قمج٤مئىلىلىل٥م اًمىلىلىلدٟمٞم٤م أن مىلىلىلت٩م سمٕمىلىلىلض اًمٜمىلىلىل٤مس هبىلىلىلذا احلىلىلىل

سمدقم٦م طمًٜم٦م ، وأن اًمدًمٞمؾ قمغم طمًىلٜمٝم٤م اقمتٞمىل٤مد اعمًىلٚمٛملم هلىل٤م ! وًم٘مىلد صىل٤مر ُمىلـ إُمىلر 

اعمٕمٝمىلىلىلقد أن يٌىلىلىل٤مدر  ىلىلىل١مٓء إمم آؾمىلىلىلتدٓل هبىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م قمٜمىلىلىلدُم٤م شمثىلىلىل٤مر  ىلىلىلذه اعمًىلىلىل٠مًم٦م 

 وظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ :

أن  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م ُمقىمىلىلىلقل ومىلىلىلا جيىلىلىلقز أن مىلىلىلت٩م سمىلىلىلف ذم ُمٕم٤مروىلىلىل٦م اًمٜمّمىلىلىلقص  -أ 

 . ¢يمام صح قمٜمف  "يمؾ سمدقم٦م واًم٦م  "اًم٘م٤مـمٕم٦م ذم أن 

وقمىلىلىلغم اومىلىلىلؽماض صىلىلىلاطمٞم٦م آطمتجىلىلىل٤مج سمىلىلىلف وم٢مٟمىلىلىلف ٓ يٕمىلىلىل٤مرض شمٚمىلىلىلؽ اًمٜمّمىلىلىلقص  -ب 

 ُٕمقر : إول :

أن اعمىلىلىلراد سمىلىلىلف إنىلىلىل٤مع اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م واشمٗمىلىلىل٤مىمٝمؿ قمىلىلىلغم أُمىلىلىلر ، يمىلىلىلام يىلىلىلدل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلٞم٤مق ، 

ًمّمىلىلىلىلح٤مسم٦م قمىلىلىلىلغم اٟمتخىلىلىلىل٤مب أ  سمٙمىلىلىلىلر وي١ميىلىلىلده اؾمىلىلىلىلتدٓل اسمىلىلىلىلـ ُمًىلىلىلىلٕمقد سمىلىلىلىلف قمىلىلىلغم إنىلىلىلىل٤مع ا

اؾمىلىلىلىلتٖمراق يمىلىلىلىلام يتق ىلىلىلىلقن ، سمىلىلىلىلؾ ًمىلىلىلىلٞمس ًم "اعمًىلىلىلىلٚمٛمقن  "ام ذم ، وقمٚمٞمىلىلىلىلف ومىلىلىلىل٤مًمظمٚمٞمٗمىلىلىلىل٦م

 .ًمٚمٕمٝمد

اًمثىلىلىلىلىل٤مين : ؾمىلىلىلىلىلٚمٛمٜم٤م أٟمىلىلىلىلىلف ًماؾمىلىلىلىلىلتٖمراق وًمٙمىلىلىلىلىلـ ًمىلىلىلىلىلٞمس اعمىلىلىلىلىلراد سمىلىلىلىلىلف ىمٓمٕمىلىلىلىلىل٤م يمىلىلىلىلىلؾ ومىلىلىلىلىلرد ُمىلىلىلىلىلـ 

، وًمقيمىل٤من ضمىلىل٤م ا ٓ يٗم٘مىلف ُمىلـ اًمٕمٚمىلىلؿ ؿمىلٞمئ٤م ، وماسمىلد إذن ُمىلىلـ أن مٛمىلؾ قمىلىلغم ٛملماعمًىلٚم

 أ ؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ، و ذا مم٤م ٓ ُمٗمر هلؿ ُمٜمف ومٞمام أفمـ .

ومٛمىلـ  ىلؿ أ ىلؾ اًمٕمٚمىلؿ ؟ و ىلؾ يىلدظمؾ ومىلٞمٝمؿ اعم٘مٚمىلدون اًمىلذيـ ؾمىلىلدوا  ومىل٢مذا صىلح  ىلذا

قمىلىلغم أٟمٗمًىلىلٝمؿ سمىلىل٤مب اًمٗم٘مىلىلف قمىلىلـ اهلل ورؾمىلىلقًمف ، وزقمٛمىلىلقا أن سمىلىل٤مب آضمتٝمىلىل٤مد ىمىلىلد أهمٚمىلىلؼ ؟ 

 "ضمىل٤مُمع اًمٕمٚمىلؿ  "يما ًمٞمس  ١مٓء ُمٜمٝمؿ وإًمٞمؽ اًمٌٞم٤من : ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ قمٌد اًمىلؼم ذم 
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ٌٞمٜمتف ، ويمؾ ُمـ اؾمىلتٞم٘مـ طمد اًمٕمٚمؿ قمٜمد اًمٕمٚمامء ُم٤م اؾمتٞم٘مٜمتف وشم "( :  73 - 70/  7) 

ؿمىلىلٞمئ٤م وشمٌٞمٜمىلىلف وم٘مىلىلد قمٚمٛمىلىلف ، وقمىلىلغم  ىلىلذا ُمىلىلـ مل يًىلىلتٞم٘مـ اًمٌمىلىلء ، وىمىلىل٤مل سمىلىلف شم٘مٚمٞمىلىلدا ، ومٚمىلىلؿ 

يٕمٚمٛمىلىلف ، واًمت٘مٚمٞمىلىلد قمٜمىلىلد ن٤مقمىلىل٦م اًمٕمٚمىلىلامء همىلىلػم آشمٌىلىل٤مع ، ٕن آشمٌىلىل٤مع  ىلىلق أن شمتٌىلىلع اًم٘م٤مئىلىلؾ 

قمغم ُم٤م سم٤من ًمؽ ُمـ صح٦م ىمقًمىلف ، واًمت٘مٚمٞمىلد أن شم٘مىلقل سم٘مقًمىلف وأٟمىل٧م ٓ شمٕمرومىلف وٓ وضمىلف 

 . " ُمٕمٜم٤مه اًم٘مقل وٓ

ٟم٘مٚمف اًمًٜمدي ذم  "إن اعم٘مٚمد ٓ يًٛمك قم٤معم٤م  "وهلذا ىم٤مل اًمًٞمقـمل رمحف اهلل : 

( وأىمىلىلىلىلره . وقمىلىلىلىلغم  ىلىلىلىلذا ضمىلىلىلىلرى همىلىلىلىلػم واطمىلىلىلىلد ُمىلىلىلىلـ اعم٘مٚمىلىلىلىلدة  3/  7طم٤مؿمىلىلىلىلٞم٦م اسمىلىلىلىلـ ُم٤مضمىلىلىلىل٦م ) 

أٟمٗمًٝمؿ سمؾ زاد سمٕمْمٝمؿ ذم اإلومّمىل٤مح قمىلـ  ىلذه احل٘مٞم٘مىل٦م ومًىلٛمك اعم٘مٚمىلد ضمىل٤م ا وم٘مىل٤مل 

وٓ شمّمىلٚمح وٓيىل٦م اًم٘مىل٤ميض طمتىلك  "ؿمىلٞم٦م : شمٕمٚمٞم٘مىل٤م قمىلغم ىمىلقل احل٤م "اهلداي٦م  "ص٤مطم٥م 

اًمّمىلحٞمح  ":  "ومىلتح اًم٘مىلدير  "( ُمىلـ  350/  5ىمىل٤مل )  "... يٙمقن ُمـ أ ؾ آضمتٝمىل٤مد 

أن أ ٚمٞمىلىلىل٦م آضمتٝمىلىلىل٤مد ذط إوًمقيىلىلىل٦م ، وم٠مُمىلىلىل٤م شم٘مٚمٞمىلىلىلد اا٤م ىلىلىلؾ ومّمىلىلىلحٞمح قمٜمىلىلىلدٟم٤م ، ظماومىلىلىل٤م 

 . "ًمٚمِم٤مومٕمل 

 ىمٚم٧م : ومت٠مُمؾ يمٞمػ ؾمٛمك اًم٘م٤ميض اعم٘مٚمد ضم٤م ا ، وم٢مذا يم٤من  ىلذا ؿمىل٠مهنؿ ، وشمٚمىلؽ

ُمٜمىلىلزًمتٝمؿ ذم اًمٕمٚمىلىلؿ سمىلىل٤مقمؽماومٝمؿ أومىلىلا شمتٕمجىلىل٥م ُمٕمىلىلل ُمىلىلـ سمٕمىلىلض اعمٕمىلىل٤مسيـ ُمىلىلـ  ىلىل١مٓء 

اعم٘مٚمىلىلىلىلىلدة يمٞمىلىلىلىلىلػ أهنىلىلىلىلىلؿ خيرضمىلىلىلىلىلقن قمىلىلىلىلىلـ احلىلىلىلىلىلدود واًم٘مٞمىلىلىلىلىلقد اًمتىلىلىلىلىلل ووىلىلىلىلىلٕمق ٤م سم٠ميىلىلىلىلىلدهيؿ 

وارشمْمىلىلق ٤م ُمىلىلذ ٤ٌم ٕٟمٗمًىلىلٝمؿ ، يمٞمىلىلػ مىلىل٤موًمقن آٟمٗمٙمىلىل٤مك قمٜمٝمىلىل٤م ُمتٔمىلىل٤م ريـ سمىلىل٠مهنؿ ُمىلىلـ 

ع واًمْمىلآت ، ومىل٢مهنؿ أ ؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يٌٖمىلقن سمىلذًمؽ إٓ شم٠ميٞمىلد ُمىل٤م قمٚمٞمىلف اًمٕم٤مُمىل٦م ُمىلـ اًمٌىلد

قمٜمد ذًمؽ يّمٌحقن ُمىلـ اعمجتٝمىلديـ اضمتٝمىل٤مدا ُمٓمٚم٘مىل٤م ، ومٞم٘مقًمىلقن ُمىلـ إومٙمىل٤مر وأراء 

واًمتىلىلىل٠مويات ُمىلىلىل٤م مل ي٘مٚمىلىلىلف أطمىلىلىلد ُمىلىلىلـ إئٛمىلىلىل٦م اعمجتٝمىلىلىلديـ ، يٗمٕمٚمىلىلىلقن ذًمىلىلىلؽ ، ٓ عمٕمرومىلىلىل٦م 

احلؼ سمؾ عمقاوم٘م٦م اًمٕم٤مُم٦م ! وأُم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمًٜم٦م واًمٕمٛمؾ هب٤م ذم يمؾ ومرع ُمـ ومىلروع 

ون قمىلىلغم آراء إؾمىلىلال ، وٓ جيٞمىلىلزون ٕٟمٗمًىلىلٝمؿ خم٤مًمٗمتٝمىلىل٤م إمم اًمنمىلىليٕم٦م ومٝمٜمىلىل٤م جيٛمىلىلد
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يم٤مٟمىلىل٧م  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م سمىلىل٦م ذم ظماومٝمىلىل٤م ، عمىلىل٤مذا ؟ ٕهنىلىلؿ ُم٘مٚمىلىلدون ! ومٝمىلىلا  اًمًىلىلٜم٦م ، وًمىلىلق

فمٚمٚمىلىلتؿ ُم٘مٚمىلىلديـ أيْمىلىل٤م ذم شمىلىلرك  ىلىلذه اًمٌىلىلدع اًمتىلىلل ٓ يٕمرومٝمىلىل٤م أؾمىلىلاومٙمؿ ، ومقؾمىلىلٕمٙمؿ ُمىلىل٤م 

أهمٚم٘مىلىلتؿ سم٤مسمىلىلف  وؾمىلىلٕمٝمؿ ، ومل امًىلىلٜمقا ُمىلىل٤م مل مًىلىلٜمقا ، ٕن  ىلىلذا اضمتٝمىلىل٤مد ُمىلىلٜمٙمؿ ، وىمىلىلد

قمىلىلىلغم أٟمٗمًىلىلىلٙمؿ ؟! سمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا شمنمىلىلىليع ذم اًمىلىلىلديـ مل يىلىلىل٠مذن سمىلىلىلف رب اًمٕمىلىلىل٤معملم ، ) أم هلىلىلىلؿ 

ذيمىلىل٤مء ذقمىلىلقا هلىلىلؿ ُمىلىلـ اًمىلىلديـ ُمىلىل٤م مل يىلىل٠مذن سمىلىلف اهلل ( وإمم  ىلىلذا يِمىلىلػم اإلُمىلىل٤مم اًمِمىلىل٤مومٕمل 

. ومٚمٞم٧م  ١مٓء اعم٘مٚمدة  "ُمـ اؾمتحًـ وم٘مد ذع  "رمح٦م اهلل قمٚمٞمف سم٘مقًمف اعمِمٝمقر : 

اؾمىلتٛمروا ذم  -و ق ًمٞمس سمحج٦م قمغم خمىل٤مًمٗمٞمٝمؿ  -قا سمف إذ مًٙمقا سم٤مًمت٘مٚمٞمد واطمتج

ومٕمٚمىلىلىلقا ذًمىلىلىلؽ ًمٙمىلىلىل٤من هلىلىلىلؿ اًمٕمىلىلىلذر أو سمٕمىلىلىلض اًمٕمىلىلىلذر ٕٟمىلىلىلف اًمىلىلىلذي ذم  شم٘مٚمٞمىلىلىلد ؿ ، ومىلىلىل٢مهنؿ ًمىلىلىلق

وؾمىلىلىلىلٕمٝمؿ ، وأُمىلىلىلىل٤م أن يىلىلىلىلردوا احلىلىلىلىلؼ اًمث٤مسمىلىلىلىل٧م ذم اًمًىلىلىلىلٜم٦م سمىلىلىلىلدقمقى اًمت٘مٚمٞمىلىلىلىلد ، وأن يٜمٍمىلىلىلىلوا 

د ُمىلىلـ اًمٌدقمىلىل٦م سمىلىل٤مخلروج قمىلىلـ اًمت٘مٚمٞمىلىلد إمم آضمتٝمىلىل٤مد اعمٓمٚمىلىلؼ ، واًم٘مىلىلقل سمىلىلام مل ي٘مٚمىلىلف أطمىلىل

ُم٘مٚمىلىلىلىلدهيؿ ) سمٗمىلىلىلىلتح اًمىلىلىلىلام ( ، ومٝمىلىلىلىلذا ؾمىلىلىلىلٌٞمؾ ٓ أقمت٘مىلىلىلىلد ي٘مىلىلىلىلقل سمىلىلىلىلف أطمىلىلىلىلد ُمىلىلىلىلـ اعمًىلىلىلىلٚمٛملم . 

وظماصىل٦م اًم٘مىلىلقل : أن طمىلدي٨م اسمىلىلـ ُمًىلٕمقد  ىلىلذا اعمقىمىلقل ٓ ُمتٛمًىلىلؽ سمىلف ًمٚمٛمٌتدقمىلىل٦م ، 

يمٞمػ و ق ريض اهلل قمٜمف أؿمد اًمّمح٤مسم٦م حم٤مرسم٦م ًمٚمٌدع واًمٜمٝمل قمـ اشم٤ٌمقمٝم٤م ، وأىمقاًمف 

وهمػم ىلىلىل٤م ،  "طمٚمٞمىلىلىل٦م إوًمٞمىلىلىل٤مء  "و "ؾمىلىلىلٜمـ اًمىلىلىلدارُمل  "وىمّمّمىلىلىلف ذم ذًمىلىلىلؽ ُمٕمروومىلىلىل٦م ذم 

اشمٌٕمىلىلقا وٓ شمٌتىلىلدقمقا وم٘مىلىلد يمٗمٞمىلىلتؿ ، قمٚمىلىلٞمٙمؿ  "وطمًىلىلٌٜم٤م أن ُمٜمٝمىلىل٤م ىمقًمىلىلف ريض اهلل قمٜمىلىلف : 

 . ومٕمٚمٞمٙمؿ أهي٤م اعمًٚمٛمقن سم٤مًمًٜم٦م هتتدوا وشمٗمٚمحقا . "سم٤مُٕمر اًمٕمتٞمؼ 

 .(19-2/17الضعيفة )
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 املصوخٞ املسضوٞ ٗاهبدعٞ

ؿمٞمخٜم٤م ٟمريد ُمٜمٙمؿ اًمتٗمريىلؼ سمىللم اعمّمىلٚمح٦م اعمرؾمىلٚم٦م واًمٌدقمىل٦م قمىلغم ـمٞم٥م  اعمٚم٘مل:

همرار ُم٤م وىمع قمٜمدٟم٤م أن أطمد ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ضمقز  ذه اعمًػمات واعمٔمىل٤م رات ُمىلـ سمىل٤مب 

 أهن٤م ُمـ اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م؛ ومام ىمقًمٙمؿ؟

ٟمحىلىلىلـ شمٙمٚمٛمٜمىلىلىل٤م يمثىلىلىلػمًا قمىلىلىلـ اعمّمىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلٚم٦م أهنىلىلىل٤م َّتتٚمىلىلىلػ قمىلىلىلـ اًمٌدقمىلىلىل٦م  اًمِمىلىلىلٞمخ:

، أول ُمٗم٤مرىمىلىل٦م سمىلىللم اعمّمىلىلٚمح٦م واًمٌدقمىلىل٦م أن اعمّمىلىلٚمح٦م ٓ أطمٞم٤مٟمىلىل٤ًم، وشمٚمت٘مىلىلل ُمٕمٝمىلىل٤م أطمٞم٤مٟمىلىل٤مً 

شمٙمقن هل٤م قماىم٦م سم٤مًمتٕمٌدي٤مت اعمحْم٦م، ومٛمـ  ٜم٤م يٛمٙمىلـ اًمتٛمٞمٞمىلز اًمقاوىلح سمىللم اًمٌدقمىل٦م 

اًمتل شمٕمٛمٝم٤م اًمْماًم٦م، وسملم اعمّمٚمح٦م اًمتل ىمد شمٕمٛمٝم٤م وىمد ٓ شمٕمٛمٝم٤م،  ذا أوًٓ، صم٤مٟمٞمىل٤ًم: 

ًمٚمٛمًىلٚمٛملم ًمٞم٧ًم اعمّمٚمح٦م اًمتل  ل قمـ وؾمٞمٚم٦م طمدصم٧م ومٞمٔمـ أهنىل٤م ام٘مىلؼ ُمّمىلٚمح٦م 

جمىلرد يمىلىلقن  ىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م ام٘مىلؼ  ىلىلذه اعمّمىلٚمح٦م ًمىلىلٞمس  ىلذا سم٤مًمىلىلذي يًىلقغ ًمٚمٛمًىلىلٚمٛملم 

أن يتِمٌثقا هب٤م أو أن يٜمٝمْمقا هب٤م، ُم٤م رأيىل٧م يماُمىل٤ًم ضم٤مُمٕمىل٤ًم ُم٤مٟمٕمىل٤ًم ذم  ىلذا اعمًىل٠مًم٦م يمىلام 

، وذم يمت٤مسمىلىلىلف اعمٕمىلىلىلرول: اىمتْمىلىلىل٤مء -رمحىلىلىلف اهلل-رأيىلىلىل٧م ُمىلىلىلـ ؿمىلىلىلٞمخ اإلؾمىلىلىلام اسمىلىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىلىل٦م 

حٞمؿ، ومٝمق ي٘مًؿ اعمّمٚمح٦م شم٘م٤مؾمٞمؿ ُمٕم٘مقًمىل٦م اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب اا

ضمدًا، ي٘مقل أوًٓ إذا يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م اًمتل يراد ام٘مٞم٘مٝم٤م سمقؾمٞمٚم٦م يريد أن يتٛمًؽ هب٤م 

اعمًٚمٛمقن يٜمٌٖمل اًمٜمٔمىلر ذم  ىلذه اًمقؾمىلٞمٚم٦م يمًىل٥ٌم ًمتح٘مٞمىلؼ شمٚمىلؽ اعمّمىلٚمح٦م،  ىلؾ  ىلذا 

أم  ٓ؟ ومىلىل٢مذا  ىلىلذه ٟمققمىلىل٤من:  -¢-اًمًىلىل٥ٌم يمىلىل٤من ُمقضمىلىلقدًا؟ يمىلىل٤من ىمىلىل٤مئاًم ذم قمٝمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

يم٤من ُمقضمقدًا، وؾم٥ٌم مل يٙمـ ُمقضمقدًا، ي٘مقل: وم٢من يم٤من اًمًىل٥ٌم اًمىلذي يقصىلؾ  ؾم٥ٌم

صمىلؿ مل  -قمٚمٞمىلف اًمًىلام-إمم ُمّمٚمح٦م ُمدقم٤مة  ىلذا اًمًىل٥ٌم يمىل٤من ىمىل٤مئاًم ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل 

يٙمىلىلقن إظمىلىلذ سمىلىلف سمدقمىلىل٦م؛ عمىلىل٤مذا؟ ٕن اعم٘مت ىلىل ًممظمىلىلذ هبىلىلذا اًمًىلىل٥ٌم  -¢-ي٠مظمىلىلذ سمىلىلف 
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ر دِّ ٘مىَل ٚمح٦م، ُمىلـ اًمىلذي يُ ؛ ٕٟمىلف م٘مىلؼ ُمّمىل-قمٚمٞمىلف اًمًىلام-يم٤من ىمىل٤مئاًم ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل 

ر ٤م  ق اًمذي ٟمزل قمٚمٞمف  ذه اعمّمٚمح٦م، ٓ ؿمؽ أن اًمقطمل و ىلق رؾمىلقل  أول ُمـ ُيَ٘مدِّ

هل٤م يٕمٜمل إصم٤ٌمشمىل٤ًم أو ٟمٗمٞمىل٤ًم  ىلق اًمّمىلحٞمح ُم٤مئىل٦م ذم اعم٤مئىل٦م، أُمىل٤م  ، ويٙمقن شم٘مديره-¢-اهلل 

اًمٜم٤مس أظمرون وم٘مد وىمد، ىمد يّمىلٞمٌقن وىمىلد خيٓمئىلقن، ومىل٢مذا شمّمىلقرٟم٤م ؾمىل٤ًٌٌم يمىل٤من ىمىل٤مئاًم 

، و ق م٘مؼ ُمّمٚمح٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م، ًمٙمٜمف ُم٤م أظمىلذ -قمٚمٞمف اًمًام-رؾمقل ذم قمٝمد اًم

-شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم-هب٤م، ومام جيقز إظمذ هب٤م، ويٙمقن إظمذ هب٤م شمنميٕم٤ًم ُمىلـ دون اهلل 

، ومٞمٙمىلىلقن وٓ ؿمىلىلؽ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م، يٛمٙمىلىلـ أن ٟميىلىلب قمىلىلغم  ىلىلذا سمٕمىلىلض إُمثٚمىلىل٦م اًمتىلىلل 

ذان ُمىلىلثاً ًمّمىلىلاة شمىلىلذيمر ذم يمتىلىل٥م اًمٗم٘مىلىلف وسمخ٤مصىلىل٦م يمتىلىل٥م اًمٌدقمىلىل٦م اًمتىلىلل امىلىلذر ُمٜمٝمىلىل٤م، إ

اًمٕمٞمىلىلديـ، ومىلىل٤مٕذان ؾمىلىل٥ٌم إلقمىلىلام اعمًىلىلٚمٛملم سمىلىلدظمقل وىمىلىل٧م اًمّمىلىلاة،  ىلىلذه ُمّمىلىلٚمح٦م، 

ىمىلىلد ؾمىلىلـ ًمٚمٛمًىلىلٚمٛملم إذان ًمٚمّمىلىلٚمقات اخلٛمىلىلس  -قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام-ًمٙمٜمٜمىلىل٤م ٟمجىلىلد اًمرؾمىلىلقل 

دون سم٘مٞمىلىلىلىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىلىلىلٚمقات إظمىلىلىلىلىلىلرى، يم٤مًمٕمٞمىلىلىلىلىلىلديـ ُمىلىلىلىلىلىلثاً، يمّمىلىلىلىلىلىلاة آؾمتًىلىلىلىلىلىل٘م٤مء، يمّمىلىلىلىلىلىلاة 

سمٞمحٙمؿ أٟمىلف ٓزم يٙمىلقن  ؾاًمٕم٘ماًمٙمًقل واخلًقل، ظم٤مص٦م ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜم٤مس ٟمٞم٤مم، 

 ٜم٤م أذان؛ ٕٟمف سمٞمح٘مؼ ُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م و ق شمٜمٌٞمف اًمٜم٤مس ُمـ ٟمقُمٝمؿ إي٘م٤مفمٝمؿ ًمتح٘مٞمىلؼ 

إن اًمِمىلىلٛمس واًم٘مٛمىلىلر آيتىلىل٤من ُمىلىلـ آيىلىل٤مت اهلل ٓ شمٜمٙمًىلىلٗم٤من عمىلىلقت »: -قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام-ىمقًمىلف 

؛ إذًا ًمتح٘مٞمىلؼ  ىلذه اًمٕمٌىل٤مدة اًمتىلل شأطمد وٓ حلٞم٤مشمف؛ ومىل٢مذا رأيىلتؿ ذًمىلؽ ومّمىلٚمقا وشمّمىلدىمقا

-ي٘مىلقل اًمٕم٘مىلؾ: ٟمتخىلذ وؾمىلٞمٚم٦م إذان، سمىلؾ ىمىلد ي٘مىلقل  -قمٚمٞمف اًمًىلام-ًمرؾمقل أُمر هب٤م ا

: ٟمتخذ قم٤ٌمرة اًمتل شمًىلٛمك قمٜمىلد -و ذا وىمع ُمع إؾمػ سمٞمٜمام إول مل ي٘مع إمم اًمٞمقم

 ىلذا مل يٙمىلـ طمتىلك ذم اًمىلىل  -أيْمىل٤مً -اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مًمتثقيىل٥م أن ي٘مىل٤مل: اًمّمىلااااااة اًمّمىلاااة، 

أٟمىلىلف مل  -ريض اهلل قمٜمىلىلف-٤مسمر ذم اًمٕمٞمىلىلديـ يمىلىلام ضمىلىل٤مء ذم صىلىلحٞمح ُمًىلىلٚمؿ ُمىلىلـ طمىلىلدي٨م ضمىلىل

يٙمـ ي١مذن وٓ يٜم٤مدى سمٌمء ًمّماة اًمٕمٞمد، إذًا وم٤مَّت٤مذ أذان ًمّماة ُمنموقم٦م سمىلدقمقى 

أٟمف  ذا إذان م٘مؼ ُمّمٚمح٦م ي٘م٤مل:  ذا إذان سمدقم٦م، وًمق أٟمف ومٕماً سمٞمح٘مؼ ُمّمٚمح٦م 

قمٚمٞمىلىلف -عمىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلف  ىلىلذه اًمًىلىل٥ٌم اعم٘مت ىلىل ًممظمىلىلذ سمىلىلف يمىلىل٤من ىمىلىل٤مئاًم ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل 
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ذًمىلىلؽ ُمىلىل٤م شمٌٜمىلىل٤مه وٓ ؾمىلىلٜمف ًمٚمٜمىلىل٤مس، أن أن ٟمىلىل٠ميت سمٛمثىلىل٤مل يتٕمٚمىلىلؼ سمقوىلىلع  ، وُمىلىلع-اًمًىلىلام

اًمدوًم٦م اإلؾماُمٞم٦م اًمٞمقم إٓ ُمـ ؿمىل٤مء اهلل، ُمٕمٚمىلقم أٟمىلف أيمثىلر اًمىلدول ٓ شمتٌٜمىلك ٟمٔمىل٤مم نىلع 

إُمىلىلىلقال اعمٗمىلىلىلروض ذم اإلؾمىلىلىلام، نىلىلىلع اًمزيمىلىلىلقات ُمىلىلىلثاً اعمىلىلىلقار واًمىلىلىلثامر وٟمحىلىلىلق 

٤م واعمح٤مومٔمىلىلىلىل٦م قمٚمٞمٝمىلىلىلىل٤م؛ ذًمىلىلىلىلؽ، ومىلىلىلىلامذا يٗمٕمٚمىلىلىلىلقن اًمٞمىلىلىلىلقم ُمىلىلىلىلـ ؿمىلىلىلىل٤من إىم٤مُمىلىلىلىل٦م اًمدوًمىلىلىلىل٦م ويمٞم٤مهنىلىلىلىل

يٗمروىلىلىلىلىلقن ومىلىلىلىلىلرائض وييىلىلىلىلىلسمقن .ائىلىلىلىلىل٥م قمىلىلىلىلىلغم نىلىلىلىلىل٤م ػم اًمٜمىلىلىلىلىل٤مس، ٓ ؿمىلىلىلىلىلؽ أن  ىلىلىلىلىلذه 

اًميائ٥م اًمتل يٗمروقهن٤م ام٘مؼ ُمّمٚمح٦م إُم٦م، ُمّمٚمح٦م اًمدوًم٦م، ومٝمؾ جيقز إظمذ 

ٟم٘مقل: ٓ؛ مل؟ ٕٟمف  ٜم٤مك ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مم  ذه اًمقؾمىلٞمٚم٦م اعمحدصمىل٦م ُمىل٤م  ىلق  ااقاب:هب٤م؟ 

اًم٘مًؿ اًمث٤مين؛ ىمٚمٜم٤م: إٟمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ي٘مقل: إُم٤م  ُمنموع ذم اإلؾمام، وًمذًمؽ ومٜمٕمقد إمم

ومل يًىلٜمف ًمٚمٜمىل٤مس، ومىلا  -قمٚمٞمف اًمًام-أن يٙمقن اًم٥ًٌم يم٤من ىم٤مئاًم ذم قمٝمد اًمرؾمقل 

جيقز إظمذ سمف، وإُمىل٤م أن يٙمىلقن طمىلدث اعم٘مت ىل هلىلذا اًمًىل٥ٌم اعمقضمىلد ًمٚمٛمّمىلٚمح٦م، 

ًمًىل٥ٌم يٜم٘مًؿ إُمر إمم ىمًٛملم، إُمىل٤م أن يٙمىلقن ا -أيْم٤مً -طمٞمٜمئٍذ ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:  ٜم٤م 

اًمذي دومع اعمًٚمٛملم أن ي٠مظمذوا سمف ًمتح٘مٞمىلؼ ُمّمىلٚمح٦م ٟم٤مؿمىلئ٤ًم ُمىلـ شم٘مّمىلػم ؿ ذم شمٓمٌٞمىلؼ 

ٓ ي٘مٌىلىلؾ  ىلىلذا اًمًىلىل٥ٌم وًمىلىلق يمىلىل٤من  -أيْمىلىل٤مً -اًمنمىلىليٕم٦م يم٤معمثىلىل٤مل اًمىلىلذي ذيمرشمىلىلف آٟمٗمىلىل٤ًم، ومحٞمٜمئىلىلذ 

م٘مىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م؛ ٕٟمىلىلف ٟمىلىل٤مشم٩م ُمىلىلـ شم٘مّمىلىلػم اعمًىلىلٚمٛملم ذم شمٓمٌٞمىلىلؼ أطمٙمىلىل٤مم اًمىلىلديـ، أُمىلىل٤م إذا 

ُمىلىلـ فمٚمىلىلؿ سمٕمىلىلض اًمىلىلدول أو احلٙمقُمىلىل٤مت  يمىلىل٤من ذًمىلىلؽ ًمىلىلٞمس ٟم٤مؿمىلىلئ٤ًم ُمىلىلـ شم٘مّمىلىلػم ؿ وإٟمىلىلام

اًمٙم٤مومرة ُمثاً، طمٞمٜمئٍذ يٜمٔمر ذم اعمقوقع وشم١مظمذ سم٤معمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م ذم طمدود دومع 

ذًمؽ اًمذي قمرض ًمٚمٛمًٚمٛملم، ومل يٙمقٟمقا  ىلؿ ؾمىل٤ًٌٌم ًمىلذًمؽ، ُمىلثاً ُمثىل٤مل ذيمىلره اًمِمىلٞمخ 

اًمِم٤مـمٌل ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ آقمتّم٤مم، ُمثاً: دوًم٦م ُمًٚمٛم٦م  ٤منٝمىل٤م اًمٙمٗمىل٤مر، و ىلق سمىلا 

ذا اهلجىلىلقم سمٞمتٓمٚمىلىل٥م إقمىلىلداد ضمىلىلٞمش ُمًىلىلٚمؿ عمج٤مهبىلىل٦م قمىلىلدوان  ىلىل١مٓء اًمٙمٗمىلىل٤مر ؿمىلىلؽ أن  ىلىل

ومٜمٔمروا ذم اخلزيٜم٦م ومٚمؿ يٙمـ قمٜمد ؿ ذم شم٘مدير اخلؼماء ُم٤م يٙمٗمل ًمّمد اقمتداء  ١مٓء 

اًمٙمٗمىلىل٤مر، طمٞمٜمئىلىلٍذ جيىلىل٥م قمىلىلغم احلىلىل٤ميمؿ اعمًىلىلٚمؿ أن يٗمىلىلرض ٟمًىلىل٥م ُمٕمٞمٜمىلىل٦م ُمىلىلـ اًميىلىلائ٥م 

نىلىلىلىل٦م ًمىلىلىلىلٌاد قمىلىلىلىلغم إهمٜمٞمىلىلىلىل٤مء يمىلىلىلىلؾ سمحًىلىلىلىلٌف، ًمىلىلىلىلدومع صىلىلىلىلقًم٦م  ىلىلىلىلذه اًمدوًمىلىلىلىل٦م اًمٙمىلىلىلىل٤مومرة اعمٝم٤م
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اإلؾمىلىلام، ومىلىل٢مذا زال اًمنمىلىل أزيٚمىلىل٧م  ىلىلذه اًميىلىلائ٥م؛ ٕن  ىلىلذه ُمٕم٤ماىلىل٦م وىمتٞمىلىل٦م، ومٝمىلىلذا  ىلىلق 

اًم٘مىلىلقل اًمٗمّمىلىلؾ ذم اقمت٘مىلىل٤مدي اًمىلىلذي جيٛمىلىلع سمىلىللم ضمٚمىلىل٥م اعمّمىلىلٚمح٦م ودومىلىلع اعمٗمًىلىلدة ذم 

 شم٘مرير اعمّمٚمح٦م اعمنموقم٦م، واًمتل ًمٞم٧ًم اعمنموقم٦م،  ذا ُم٤م قمٜمدي واهلل أقمٚمؿ.

 ( 00:  12:  47/ 511) اهلدى والنور/
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 ٙااي: فالْ ًبتدع؟ ٗاهلالَ عوٟ  ًتٟ

 اهفسق بني اهبدعٞ ٗاملصوخٞ املسضوٞ

ٟمىلىلؽ ُمٌتىلىلدع إؼ اًمٌدقمىلىل٦م سم٢مجيىلىل٤مز، وُمتىلىلك ي٘مىلىل٤مل هلىلىلذا اًمرضمىلىلؾ: َٚمىلىل ٓمْ قمىلىلغم ُمىلىلـ شمُ  ُمداظمٚمىلىل٦م:

 طمتك ٓ ي٘مع اًمرضمؾ ذم اإلصمؿ؟

اًمِمىلىلٓمر اًمثىلىل٤مين ُمىلىلـ اًمًىلىلىل١مال ُمٝمىلىلؿ، أُمىلىل٤م اًمِمىلىلٓمر إول: ومٞمٕمٜمىلىلل رء ُم٘مىلىلىلرر  اًمِمىلىلٞمخ:

 اًمٌح٨م ومٞمف وااقاب قمٜمف.

ٜمىلىل٤م ٟم٘مًىلىلؿ ؾمىلىل١ماًمؽ إمم ىمًىلىلٛملم: اًم٘مًىلىلؿ إول: ُمىلىل٤م  ىلىلق سم٤مظمتّمىلىل٤مر طمتىلىلك أضمٞمٌىلىلؽ ظمٚمٞم

 قمٜمف ُم٤م  ق؟

 اًم٘مًؿ إول. ُمداظمٚم٦م:

 اًم٘مًؿ إول ُمـ اًم١ًمال. اًمِمٞمخ:

 اًم٘مًؿ إول: ُم٤م  ق يٕمٜمل: قمغم ُمـ شمٓمٚمؼ؟ ُمداظمٚم٦م:

 ٓ  ذا اًم٘مًؿ اًمث٤مين. اًمِمٞمخ:

 أو ُمتك ي٘م٤مل هلذا اًمرضمؾ: سم٠مٟمؽ ُمٌتدع. ُمداظمٚم٦م:

 ٧م أٟمف  ذا  ق اًم٘مًؿ اًمث٤مين، وإذا يمٜم٧م أٟم٧م شمًٛمٕمٜم٤م ًمٚمنميط.أٟم٤م ومٝمٛم اًمِمٞمخ:

 ٟمرضمع اًمنميط ؿمقي٦م. ُمداظمٚم٦م:

أٟمىلىل٤م ومٝمٛمىلىل٧م ُمىلىلـ ؾمىلىل١ماًمؽ وم٤مئىلىلدة أظمىلىلرى أٟمىلىل٧م شمًىلىل٠مل قمٜمٝمىلىل٤م، ًمٙمىلىلـ عمىلىل٤م ـمٚمٌىلىل٧م  اًمِمىلىلٞمخ:



 البدعة واملصاحل املرسلة ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

777 

ُمٜمؽ اإلقم٤مدة اىمتٍمت قمىلغم ؿمىلٓمر ُمىلـ اًمًىل١مال، وأٟمىل٤م  ىلذا ومٞمىلف ظمًىل٤مرة زم، ومىل٢من يمٜمىل٧م 

 ُم٤م قمٜمدك أٟم٧م رسمحؽ ... ومٜمجٞمٌؽ قمغم اًم١ًمال.

أٟمىلىل٤م أريىلىلد طمًىلىل٥م ُمىلىل٤م ومٝمٛمىلىل٧م، جيىلىلقز أن يٙمىلىلقن وا ىلىلؿ، أٟمىلىلف ذم ؾمىلىل١ماًمؽ ىمًىلىلٛملم:  ٓ

 اًم٘مًؿ إول: يتٙمرر اًمٌح٨م واًم١ًمال قمٜمف و ق ُمقوققمٜم٤م.

 اًم٘مًؿ اًمث٤مين: ُمٝمؿ.

 ُمتك ي٘م٤مل ًمّم٤مطم٥م اًمٌدقم٦م ي٤م ُمٌتدع؟ ُمداظمٚم٦م:

ـمٞم٥م. ُم٤م  ل اًمٌدقمىل٦م  ىلق اًمىلذي يتٙمىلرر ومٞمىلف اًمٙمىلام، أُمىل٤م ُمتىلك يٓمٚمىلؼ؟  ىلذا  اًمِمٞمخ:

 ق أقم٤مد شم٘مري٤ًٌم سمس ؾمامٟم٤م ظمٚمٞمؽ ُمع ص٤مطمٌٜم٤م اًمىلكم ظمنىل اًمِمىلٓمر  اعمٝمؿ شمٗمْمؾ؛ ٕٟمف

 إول ُمـ اًم١ًمال، ٟمٕمؿ.

ر اًمًىلىلىلىل١مال وااىلىلىلىلقاب ومىلىلىلىل٠موضمز رَّ َٙمىلىلىلىل وم٠مٟمىلىلىلىل٤م أىمىلىلىلىلقل: سم٤مًمٜمًىلىلىلىل٦ٌم ُمىلىلىلىل٤م  ىلىلىلىلل اًمٌدقمىلىلىلىل٦م؟ يٕمٜمىلىلىلىلل: شمَ 

طمىلدث ذم اًمىلديـ يىلراد سمىلف زيىل٤مدة اًمت٘مىلرب اًمٙمام، وم٠مىمقل: أوًٓ: اًمٌدقم٦م  ل: يمىلؾ أُمىلر أُ 

: مل يٙمـ ُمـ ىمٌؾ، ويراد سمف زي٤مدة اًمت٘مىلرب إمم إمم اهلل، يمؾ أُمر أطمدث ذم اًمديـ أي

 اهلل قمز وضمؾ.

طمدث ذم اًمديـ  ذا ىمٞمد سمٛمٕمٜمىلك: مل يٙمىلـ ُمٕمروومىل٤ًم ُمىلـ ىمٌىلؾ ٓ ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل أُ 

قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام، وٓ ذم قمٝمىلىلد اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، ومىلىل٢مذا يمىلىل٤من ُمٕمروومىلىل٤ًم ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل ُمىلىل٤م 

اًمىلذيـ متجىلقن  ن سمدقم٦م، و ٜم٤م: ئمٝمر ًمٙمؿ أ ٞم٦م  ذا اًم٘مٞمد ًمٚمرد قمغم اعمٌتدقمىل٦مقشمٙم

سم٘مقل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  ذه صاة اًمؽماويح، ُمىلع أن صىلاة اًمىلؽماويح 

 يم٤مٟم٧م ذم قمٝمد اًمرؾمقل و ق ؾمٜمٝم٤م.

إذًا:  ىلىلذا اًمتٕمريىلىلػ أظمىلىلرج ُمثىلىلؾ  ىلىلذه اًمٌدقمىلىل٦م اًمتىلىلل ؾمىلىلام ٤م قمٛمىلىلر وأـمٚمىلىلؼ قمٚمٞمٝمىلىل٤م أهنىلىل٤م 

 سمدقم٦م طمًٜم٦م عم٤مذا؟ ٕهن٤م مل امدث سمٕمد اًمرؾمقل؛ ٕن اًمرؾمقل ومٕمٚمٝم٤م، وم٢مذا ٓطمٔمتؿ
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  ذا اًم٘مٞمد شمٗمٝمٛمقن أ ٞمتف، اًمٌدقم٦م: يمؾ أُمر أطمدث ذم اًمديـ أي:مل يٙمـ ُمـ ىمٌؾ.

صاة اًمؽماويح يم٤مٟم٧م وأُمر هب٤م اًمرؾمقل وًمًٜم٤م ذم  ذا اًمّمدد، أطمدث ذم اًمديـ 

 ومل يٙمـ ُمـ ىمٌؾ.

اًم٘مٞمد اًمث٤مين: يراد سمف زي٤مدة اًمت٘مرب إمم اهلل قمز وضمؾ، زي٤مدة اًمت٘مرب قمغم اًمًٚمػ 

وُمىلىلـ دوٟمىلىلف، ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مء اهلل ُمىلىلـ  ¢اًمّمىلىل٤مًمح وقمىلىلغم حمٛمىلىلد اًمّمىلىل٤مًمح زيىلىل٤مدة قمىلىلغم اًمًىلىلٚمػ 

يٙمىلىلقن  ىلىلذا اًمىلىلذي يريىلىلد أن يزيىلىلد ذم اًمت٘مىلىلرب إمم اهلل سمزيىلىل٤مدة قمىلىلغم ُمىلىل٤م شم٘مىلىلرب سمىلىلف رؾمىلىلقل 

اهلل واًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ُمٕمف؟!  ذا ىمٞمد ُمٝمىلؿ ضمىلدًا ًمٞم٘مىل٤مل ًمىلف: أأٟمىل٧م ظمىلػم أم أوًمئىلؽ 

 ٓ  ؿ وم٢مذًا:  ؿ ًمق يم٤من  ذا ظمػمًا ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف.

قرة ّمىلىلىل: يىلىلىلراد سمىلىلىلف اًمت٘مىلىلىلرب ٟمحىلىلىلـ ىمٚمٜمىلىلىل٤م: زيىلىلىل٤مدة اًمت٘مىلىلىلرب سمقوىلىلىلع اًماًم٘مٞمىلىلىلد  ىلىلىلذا اًمثىلىلىل٤مين

 اًم٤ًمسم٘م٦م.

أن ٟم٘مىلىلىلىلقل: يىلىلىلىلراد سمىلىلىلىلف اًمت٘مىلىلىلىلرب إمم اهلل،  ىلىلىلىلذا اًم٘مٞمىلىلىلىلد خيىلىلىلىلرج سمىلىلىلىلف أٟمىلىلىلىلف إذا طمىلىلىلىلدث أُمىلىلىلىلر 

ومًىلىلؽ سمىلىلف سمٕمْمىلىلٝمؿ ًمٙمىلىلـ  ىلىلق ًمىلىلٞمس قمىلىلغم ؾمىلىلٌٞمؾ اًمت٘مىلىلرب إمم اهلل، وإٟمىلىلام إُمىلىل٤م إلزاًمىلىل٦م 

احلىلىل٤مدث،  ىلىلذا ٓ .ر أو ًمتح٘مٞمىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م ٓ يٛمٙمىلىلـ ام٘مٞم٘مٝمىلىل٤م إٓ سمٛمثىلىلؾ  ىلىلذا إُمىلىلر 

 يٙمقن سمدقم٦م عم٤مذا؟ 

 أوًٓ: ٓ يراد سمف زي٤مدة اًمت٘مرب إمم اهلل.

صم٤مٟمٞم٤ًم: ًمٞمس طم٤مصاً ذم اًمديـ، وإٟمام ظم٤مرج اًمديـ يٕمٜمل: ذم اًمقؾم٤مئؾ، وًمٞمس ذم 

 اًمٖم٤مي٤مت.

و ٜمىلىلىلىلىلىل٤م: ٟمّمىلىلىلىلىلىلؾ إمم ىم٤مقمىلىلىلىلىلىلدة اعمّمىلىلىلىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلىلىلىلٚم٦م، شمًىلىلىلىلىلىلٛمٕمقن ٓسمىلىلىلىلىلىلد هبىلىلىلىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىلىلىلىل٦م 

اًمِمىلىلىلىلىل٤مـمٌل ذم يمت٤مسمٞمىلىلىلىلىلىلف اًمٕمٔمٞمٛمىلىلىلىلىلىللم  اعمّمىلىلىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلىلىلىلٚم٦م  ىلىلىلىلىلىلذه يٙمرر ىلىلىلىلىل٤م يمثىلىلىلىلىلىلػمًا اإلُمىلىلىلىلىلىل٤مم

 اعمقاوم٘م٤مت إول، واًمٙمت٤مب أظمر: آقمتّم٤مم.
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ىلىلىل ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلل اعمّمىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلٚم٦م؟  ىلىلىلل أُمىلىلىلقر امىلىلىلدث واُمَ  ؼ ُمّمىلىلىلٚمح٦م ذقمٞمىلىلىل٦م،  ىلىلىلذه ٘مِّ

إُمىلىلىلقر احل٤مدصمىلىلىل٦م مل شمٙمىلىلىلـ ُمٕمروومىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ، ومٝمىلىلىلل سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمحىلىلىلد إول ُمىلىلىلـ شمٕمريىلىلىلػ 

٤م ًمٞمًىلىلىلىل٧م ذم هنىلىلىلىلاًمٌدقمىلىلىلىل٦م  ىلىلىلىلل: طم٤مدصمىلىلىلىل٦م، ًمٙمىلىلىلىلـ ٓ شمىلىلىلىلدظمؾ ذم ُمًىلىلىلىلٛمك اًمٌدقمىلىلىلىل٦م عمىلىلىلىل٤مذا؟ ٕ

 اًمديـ.

ث ذم اًمىلديـ سمزيىل٤مدة اًمت٘مىلرب إمم دِ طمىْل ىمٚمٜم٤م: يمؾ أُمر ذم اًمٌدقم٦م يمؾ أُمىلر طمىل٤مدث أو أُ 

 اهلل قمز وضمؾ.

ٟمٕمىلقد ًمٜمٌىلىللم اًمٗمىلىلرق سمىللم اًمٌدقمىلىل٦م وسمىلىللم اعمّمىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلٚم٦م، شمٙمٚمٛمٜمىلىل٤م سمىلام ومٞمىلىلف اًمٙمٗم٤ميىلىل٦م 

ذم اًمٌدقم٦م اًمتل  ل واًم٦م، وشمٙمقن ذم اًمديـ، ويٙمقن اعم٘مّمقد زي٤مدة اًمت٘مرب إمم 

 وٓ يت٘مرب إمم اهلل إٓ سمام ذع اهلل.اهلل، 

أن ٟمحىلىلىلـ ذم ُمىلىلىل٤مذا؟ ذم اعمّمىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلٚم٦م، اعمّمىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلٚم٦م َّتتٚمىلىلىلػ قمىلىلىلـ 

اًمٌدقم٦م اًمْماًم٦م ذم أهن٤م ٓ شمٙمقن ذم اًمديـ، وإٟمام شمٙمقن ذم اًمدٟمٞم٤م أي: ذم اًمقؾم٤مئؾ 

اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مُمقر دٟمٞمقي٦م، ًمٙمـ  ذه اًمقؾم٤مئؾ ىمد يٛمٙمـ أن شمٙمقن وؾمٞمٚم٦م ظمػم، ويٛمٙمىلـ 

 وؾمٞمٚم٦م ذ. أن شمٙمقن

وًمٜميب أن ُمثاً:  ذا اعمًجؾ اًمٚمٓمٞمػ احلجؿ، يٛمٙمـ أن يًىلجؾ ومٞمىلف يمىلام 

، يٛمٙمـ أن يًجؾ ومٞمف ومتىل٤موى اًمٕمٚمىلامء ¢اهلل، يٛمٙمـ أن يًجؾ ومٞمف يمام رؾمقل اهلل 

وأضمىلىلقسمتٝمؿ إمم آظمىلىلره،  ىلىلذا يمٚمىلىلف ظمىلىلػم، ًمٙمىلىلـ يٛمٙمىلىلـ أن يًىلىلجؾ ومٞمىلىلف اًمٙمٗمىلىلر، يٛمٙمىلىلـ أن 

إمم آظمىلىلىلره،  ىلىلىلل اًمقؾمىلىلىلٞمٚم٦م واطمىلىلىلدة ُمىلىلىل٤م يًىلىلىلجؾ ومٞمىلىلىلف اًمٗمًىلىلىلؼ واًمٗمجىلىلىلقر وإهمىلىلىل٤مين وو ... 

شمٖمػمت، ًمٙمـ شمٖمػمت اًمٖم٤مي٦م اًمتل يراد اًمقصقل إًمٞمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م  ذه اًمقؾمىلٞمٚم٦م، وىمٞمًىلقا 

ُم٤م ؿمئتؿ ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اعمحدصم٦م اًمٞمقم، وُم٤م أيمثر ٤م، وُمـ  ٜم٤م ئمٝمر أوًٓ: ضمٝمؾ سمٕمىلض 

اعمًٚمٛملم اعمٌتىلدقملم، سمىلؾ ومحىل٤مىمتٝمؿ طمٞمىلٜمام شم٘مىلقل هلىلؿ: يىل٤م أظمىلل ٓ شمٗمٕمىلؾ  ىلذا،  ىلذا 

ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام، وٓ ذم قمٝمىلىلد اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، ومٝمىلىلذه سمدقمىلىل٦م  مل يٙمىلىلـ
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 ي٘مقل ًمؽ: اًمًٞم٤مرة اًمذي رايمٌٝم٤م أٟم٧م  ل سمدقم٦م، صح؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ىلىلذه مح٤مىمىلىل٦م ُمتٜم٤م ٞمىلىل٦م، يىلىل٤م أظمىلىلل  ىلىلذه اًمًىلىلٞم٤مرة ُمثىلىلؾ ااٝمىلىل٤مز إن أظمىلىلذهت٤م ُمىلىلـ  اًمِمىلىلٞمخ:

ٚم٦م أضمىلىلؾ شمًىلىل٤مومر إمم أورسمىلىل٤م وشم٘م ىلىل ؿمىلىلٝمر اًمٕمًىلىلؾ  ٜمىلىل٤مك زقمٛمىلىلقا إمم آظمىلىلره، ومٝمىلىلذه وؾمىلىلٞم

اؾمىلىلىلىلىلىلىلتٕمٛمٚم٧م ذم ُمٕمّمىلىلىلىلىلىلىلٞم٦م اهلل، ًمٙمىلىلىلىلىلىلىلـ إن اؾمىلىلىلىلىلىلىلتٕمٛمٚمتٝم٤م ًمٚمحىلىلىلىلىلىلىل٩م إمم سمٞمىلىلىلىلىلىلىل٧م اهلل احلىلىلىلىلىلىلىلرام، 

 وآقمتامر أيْم٤ًم  ٜم٤مك ومٝمذه وؾمٞمٚم٦م ًمٓم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ.

ٜمٝمىل٤م رين سمٛمًىل٠مًم٦م ىمىلد شمًىلٛمٕمقن اًمٌحىل٨م ومٞمٝمىل٤م وااىلقاب قميمِّ ذَ و ذا اًمٙمام إظمىلػم يىُل 

صىلىلىلىلىلقاسم٤ًم أو ظمٓمىلىلىلىلىل٠ًم، وم٠مٟمىلىلىلىلىل٤م أذيمىلىلىلىلىلر ًمٙمىلىلىلىلىلؿ ااىلىلىلىلىلقاب  ىمىلىلىلىلىلد يٙمىلىلىلىلىلقن ااىلىلىلىلىلقاب اًمىلىلىلىلىلذي شمًىلىلىلىلىلٛمٕمقٟمف

اًمّمىلىلىلحٞمح ؾمىلىلىلٚمٗم٤ًم ومىلىلىل٠مىمقل: شمىلىلىلرى احلىلىلىل٩م إمم سمٞمىلىلىل٧م اهلل احلىلىلىلرام اًمىلىلىلذي ومىلىلىلرض ذم اًم٘مىلىلىلرآن 

ـِ ﴿ُمٕمٚم٘مىلىلىل٤ًم سم٤مٓؾمىلىلىلتٓم٤مقم٦م:  ٩مر اًْمٌَٞمْىلىلىل٧ِم َُمىلىلىل
غَم اًمٜمَّىلىلىل٤مِس طِمىلىلىل َِّ قَمىلىلىل ٌِٞمًا  َوهللِ تََٓم٤مَع إًَِمٞمْىلىلىلِف ؾَمىلىلىل ]   ﴾اؾْمىلىلىل

 .[33عم ان:

آؾمتٓم٤مقم٦م  ٜم٤م ُمـ إٟم٤ًمن إمم آظمىلر َّتتٚمىلػ، يمىل٤مٟمقا ىمىلدياًم اعمٖم٤مرسمىل٦م ُمىلـ إٟمىلدًمس 

 ٖمرب إمم اازائر إمم ًمٞمٌٞم٤م إمم آظمره مجقن قمغم أىمداُمٝمؿ.إمم اعم

 اهلل أيمؼم. ُمداظمٚم٦م:

 شمتحٛمؾ احلج٦م شمٌٕمٝمؿ ؾمٜم٦م أو ؾمٜمتلم. اًمِمٞمخ:

 ٓ إًمف إٓ اهلل. ُمداظمٚم٦م:

يٌ٘مىلىلقا ُم٤مؿمىلىللم ُمىلىلـ إىمٚمىلىلٞمؿ إمم إىمٚمىلىلٞمؿ ُمىلىلـ ُمٜمٓم٘مىلىل٦م إمم أظمىلىلرى طمتىلىلك يىلىلدريمقا  اًمِمىلىلٞمخ:

وا ىمىلىلقل اهلل: ؤٕهنىلىلؿ ىمىلىلرُمقؾمىلىلؿ احلىلىل٩م ذم سمٞمىلىل٧م اهلل احلىلىلرام أي: يٛمِمىلىلقن ُمِمىلىلٞم٤ًم عمىلىل٤مذا؟ 

ـِ ﴿  .[33]   عم ان:﴾اؾْمتََٓم٤مَع إًَِمٞمِْف ؾَمٌِٞمًا  َوهللَِِّ قَمغَم اًمٜم٤َّمِس طِم٩مر اًْمٌَٞم٧ِْم َُم

ٜم٤م قمز وضمؾ أٟمٕمؿ قمغم اإلٟم٤ًمن سم٘مىلقة وٟمِمىل٤مط، ويًىلتٓمٞمع أن يٛمٌمىل سمر إذًا: إذا يم٤من رَ 
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ؿ ُمىل٠موى ُمىل٤م ؾ  ىلؿ ُمىل٤م هلىلطمَّىل ومٝمذا اؾمٛمف ُمًتٓمٞمع، أٟمتؿ شمٕمرومقن ُمث٤مًٓ ُمّمٖمرًا: اًمٌىلدو اًمرر 

هلؿ دار ذم سمٚمد ُمٕملم، دائاًم سملم ؾمٗمر ؿ ودواهبؿ، وىمد يٙمقن اًمداسم٦م مٌم ُمٕمف، أو 

 ىلىلق سمٞمٛمٌمىلىل ُمٕمٝمىلىل٤م، وُمىلىل٤م يريمٌٝمىلىل٤م عمىلىل٤مذا؟ ُمتٕمىلىلقد قمىلىلغم اًمًىلىلػم، و ىلىلذا ذم احل٘مٞم٘مىلىل٦م يٕمٓمٞمىلىلف 

 اًمٜمِم٤مط، ىمقة أقمّم٤مب وٟمحق ذًمؽ.

صمىلىلؿ ظمٚمىلىلؼ اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ يمىلىلام ىمىلىل٤مل: ممىلىل٤م شمريمٌىلىلقن ُمىلىلـ اًمٌٖمىلىل٤مل واحلٛمىلىلػم واإلسمىلىلؾ إمم 

ره، و ذه  ىلل اًمقؾمىلٞمٚم٦م ذم اًمزُمىل٤من اًم٘مديٛمىل٦م ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام طمٞمىلٜمام آظم

ٟمزًم٧م  ىلذه أيىل٦م، يمىل٤مٟمقا مجىلقن إمم سمٞمىل٧م اهلل احلىلرام قمىلغم اإلسمىلؾ، وقمىلغم اًمٜمىلقق وو 

 إمم آظمره.

أن ذم وؾم٤مئؾ ضمديىلدة ضمىلدت ُمىلـ ىمٌىلؾ اًمٕمرسمىل٤مت اًمىلذي يًىلٛمق ٤م  ٜمىل٤م ذم ؾمىلقري٤م: 

داسمىل٦م دسمىلؾ أو ومىلرس أو ُمىل٤م ؿمىل٤مسمف ذًمىلؽ، ارشم٘مىلقا سم٤مًمٓمٜمؼم، إُم٤م دوٓسملم أو أرسمٕم٦م ويًحٌٝم٤م 

ؿمىلىلىلقيف ـمٚمىلىلىلع ُمىلىلىل٤م يًىلىلىلٛمك سمٚمٖمىلىلىل٦م إضم٤مٟمىلىلىل٥م: إـمٛمٜمٌٞمىلىلىلؾ يٕمٜمىلىلىلل: اًمًىلىلىلٞم٤مرة صمىلىلىلؿ شمرىمىلىلىل٧م  ىلىلىلذه 

اًمًٞم٤مرة وُم٤ًمومتٝم٤م ُم٤مئ٦م يمٞمٚمقا ُمؽم، ومٛمـ ىمٌؾ أرسمٕمىللم يمٞمٚمىلق ُمىلؽم اًمنىلقم٦م أو ٟمحىلق ذًمىلؽ، 

 صمؿ  ٙمذا.

حلىل٩م صمؿ وصٚمٜم٤م ًمٚمٓم٤مئرات اًم١ًمال  ذا اًمذي ي٘م٤مل اًمٞمقم: اًمذي يٓمرح ٟمٗمًف  ؾ ا

إمم سمٞمىلىل٧م اهلل احلىلىلىلرام إومْمىلىلىلؾ قمىلىلغم إرضمىلىلىلؾ، أم قمىلىلىلغم  ىلىلذه اًمقؾمىلىلىل٤مئؾ احلديثىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل 

 ظمٚم٘مٝم٤م اهلل ًمٜم٤م؟

يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس يتق قن أن احل٩م إمم سمٞم٧م اهلل احلرام قمغم إرضمىلؾ أومْمىلؾ ُمىلـ 

 احل٩م قمغم اًمًٞم٤مرة أو اًمٓمٞم٤مرة أو ٟمحق ذًمؽ.

رام إومْمىلؾ ن احل٩م إمم سمٞم٧م اهلل احلإٟمحـ ٟم٘مقل سمٙمؾ ساطم٦م وسمٙمؾ اـمٛمئٜم٤من: 

غَم اًمٜمَّىلىل٤مِس ﴿سم٤مًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلل شمتٞمنىلىل ًمٚمحىلىل٤مج اًمىلىلذي يِمىلىلٛمٚمف قمٛمىلىلقم ىمقًمىلىلف شمٕمىلىل٤ممم:  َِّ قَمىلىل َوهللِ

ـِ   .[33]   عم ان:﴾اؾْمتََٓم٤مَع إًَِمٞمِْف ؾَمٌِٞمًا  طِم٩مر اًْمٌَٞم٧ِْم َُم
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 ومٛمـ ٓ يتٞمن ًمف إٓ احل٩م قمغم إىمدام ومٝمذا واضمٌف.

ا واضمٌىلىلف، اًمٓمٞمىلىل٤مرة  ىلىلذا ُمرشمٌىلىل٦م أظمىلىلرى داسمىلىل٦م،  ىلىلذا واضمٌىلىلف، ُمراشمٌىلىلف أظمىلىلرى اًمًىلىلٞم٤مرة  ىلىلذ

 آظمر رء وصٚمٜم٤م إًمٞمف ذم  ذا اًمزُم٤من، ـمٞم٥م.

إٟم٤ًمن يتٞمن ًمف يمؾ  ذه اًمقؾم٤مئؾ وم٠مي وؾمٞمٚم٦م إومْمؾ: ي٘مقل سمٕمض اًمٜم٤مس: قمٚمٞمف 

 احل٩م قمغم إرضمؾ؛ ٕٟمف سمٙمؾ ظمٓمقة ًمف طمًٜم٦م أو قمنم طمًٜم٤مت.

قمىلىلغم  ¢ٟمحىلىلـ ٟم٘مىلىلقل ذم رد  ىلىلذا: ًمىلىلق يمىلىل٤من احلىلىل٩م قمىلىلغم إىمىلىلدام حلىلىل٩م رؾمىلىلقل اهلل 

مىلىلىل٩م قمىلىلىلغم يمىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلقن إٟمىلىلىلام طمىلىلىل٩م قمىلىلىلغم ٟم٤مىمتىلىلىلف اًمٕمْمىلىلىل٤ٌمء، ومٚمىلىلىلامذا مل  رضمٚمٞمىلىلىلف، و ىلىلىلق

ول رطمٞمؿ يمام وصٗمف رسمٜم٤م قمىلز وضمىلؾ ذم اًم٘مىلرآن اًمٙمىلريؿ: رضمٚمٞمف؟ ٕٟمف سم٤معم١مُمٜملم رؤ

 .[435]البق ة:﴾اًْمُٕمْنَ  اًْمُٞمْنَ َوٓ ُيِريُد سمُِٙمؿُ  ُيِريُد اهللَُّ سمُِٙمؿُ ﴿

ع سمف اعمِم٘م٦م، إذًا: ٓ جيقز ومٚمامذا يتٙمٚمػ اإلٟم٤ًمن اعمِم٘م٦م واهلل ىمد ين ًمف ُم٤م يدوم

ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ أن يت٘مّمىلىلد اإلشمٞمىلىل٤من سم٤مًمٕمٌىلىل٤مدة سمٓمريىلىلؼ صىلىلٕم٦ٌم ُمىلىلع أٟمىلىلف ُمٞمنىلىل ًمىلىلف  ىلىلذه اًمٕمٌىلىل٤مدة سمىلىل٠من 

 ي٠مشمٞمٝم٤م سمٓمري٘م٦م ؾمٛمح٦م ؾمٝمٚم٦م؟  ٜم٤م: يدور سمح٨م اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م.

أن  ىلىلذه اًمًىلىلٞم٤مرة ُمّمىلىلٚمح٦م ُمرؾمىلىلٚم٦م ومىلىلا ٟم٘مىلىلقل: اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام طمىلىل٩م قمىلىلغم 

ٟمحىل٩م قمىلغم اًمٜمىلقق ُمىل٤م ٟم٘مىلقل  ىلذا؛ ٕن  ىلذه وؾمىلٞمٚم٦م  اًمٕمْم٤ٌمء قمىلغم اًمٜم٤مىمىل٦م إذًا: اًمًىلٜم٦م أن

وًمٞم٧ًم هم٤مي٦م، وإذ ىمد ظمٚمؼ اهلل قمز وضمؾ ًمٕم٤ٌمده وؾمٞمٚم٦م ضمديىلدة و ىلل: اًمًىلٞم٤مرة ُمىلثاً، 

ومٜمحـ ٟمريمٌٝمىل٤م وٟمِمىلٙمر اهلل قمىلز وضمىلؾ قمىلغم ُمىل٤م  ىلداٟم٤م إًمٞمىلف ممىل٤م ظمٚم٘مىلف قمىلز وضمىلؾ ًمٜمىل٤م، ومىلا 

يـ ٟم٘مىلىلىلىلقل إذًا اًمريمىلىلىلىلقب ذم اًمًىلىلىلىلٞم٤مرة سمدقمىلىلىلىل٦م، عمىلىلىلىل٤مذا؟ أوًٓ: ٕٟمىلىلىلىلف إطمىلىلىلىلداث ظمىلىلىلىل٤مرج اًمىلىلىلىلد

ُمىل٤م ًمىلٞمس ُمٜمىلف ومٝمىلق »أي: ذم ديٜمٜمىل٤م  شُمىلـ أطمىلدث ذم أُمرٟمىل٤م»واًمٌدقم٦م: ُم٤م يم٤من ذم اًمىلديـ: 

 .شرد

ذم  ¢أُمىلىل٤م اإلطمىلىلداث ذم اًمىلىلدٟمٞم٤م ومٝمىلىلذا ٓ وىلىلػم ومٞمىلىلف إـماىمىلىل٤ًم، سمىلىلؾ ىمىلىلد ضمىلىل٤مء قمىلىلـ اًمٜمٌىلىلل 

صىلىلىلحٞمح ُمًىلىلىلٚمؿ طمٞمىلىلىلٜمام ُمىلىلىلر سم٠موًمئىلىلىلؽ اًمٜمٗمىلىلىلر و ىلىلىلؿ يىلىلىل١مسمرون اًمٜمخىلىلىلؾ اًمتىلىلىل٠مسمػم  ىلىلىلق اًمتٚم٘مىلىلىلٞمح 



 البدعة واملصاحل املرسلة ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

773 

ذيمروا ًمىلىلف أٟمىلىلف  ىلذا شمٚم٘مىلىلٞمح ىمىلىل٤مل: ًمىلىلق شمريمتٛمىلىلقه شمٕمرومقٟمىلف يٛمٙمىلىلـ؟ ٟمٕمىلىلؿ ىمىلىل٤مل هلىلؿ: عمىلىل٤مذا؟ ومىلىل

يمىلىلىلام  ىلىلىلق، وم٤مؾمىلىلىلتج٤مسمقا ًمٚمرؾمىلىلىلقل ٕٟمىلىلىلف  ٙمىلىلىلذا اعمًىلىلىلٚمؿ ـمٌىلىلىلع قمىلىلىلغم اًمتجىلىلىل٤موب ُمىلىلىلع ىمقًمىلىلىلف 

٤ميُمْؿ عمَِىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤م ﴿شمٕمىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤ممم:  قِل إَِذا َدقَمىلىلىلىلىلىلىلىلىل ؾُمىلىلىلىلىلىلىلىلىل َِّ َوًمِٚمرَّ ٌُقا هللِ تَِجٞم ـَ آَُمٜمىُلىلىلىلىلىلىلىلىلقا اؾْمىلىلىلىلىلىلىلىلىل ِذي ىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤م اًمَّ َ ٤م َأهير َيىلىلىلىلىلىلىلىلىل

ٞمِىلىلىلٞمُٙمؿْ  ٜمىلىلىلل: ىمٓمىلىلىلػ اًمثٛمىلىلىلر وإذا ومؽميمىلىلىلقا، وعمىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مء وىمىلىلىل٧م ااىلىلىلال يٕم [24]األنفاااا :﴾ُمْ

سم٤مًمتٛمر ظمرج ؿمٞمّم٤ًم  ٙمذا ذم احلدي٨م ؿمٞمّم٤ًم ُم٤م ُمٕمٜمك ؿمٞمص؟ يٕمٜمل: ُمىل٤م ذم ًمىل٥م ُمىل٤م 

وا إمم اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف ؤذم حلىلىلىلىلؿ قمٌىلىلىلىل٤مرة قمىلىلىلىلـ اًمٜمىلىلىلىلقاة وطمقهلىلىلىلىل٤م رء يِمىلىلىلىلٌف اًم٘منمىلىلىلىل ضمىلىلىلىل٤م

اًمًىلىلىلام ىمىلىلىل٤مًمقا: يىلىلىل٤م رؾمىلىلىلقل اهلل ُمىلىلىلررت سمٜمىلىلىل٤م وىمٚمىلىلىل٧م ًمٜمىلىلىل٤م وؾمىلىلىلٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜمىلىلىل٤م وإذا سمىلىلىلف خيىلىلىلرج 

إٟمىلىلىلام  ىلىلىلق رأي رأيتىلىلىلف ومىلىلىل٢مذا »: –و ٜمىلىلىل٤م اًمِمىلىلىل٤م د  -م ؿمٞمّمىلىلىل٤ًم وم٘مىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلا

أُمىلىلرشمٙمؿ سمٌمىلىلء ُمىلىلـ أُمىلىلر ديىلىلٜمٙمؿ ومىلىل٠مشمقا ُمٜمىلىلف ُمىلىل٤م اؾمىلىلتٓمٕمتؿ، وإذا أُمىلىلرشمٙمؿ سمٌمىلىلء ُمىلىلـ أُمىلىلر 

 .شدٟمٞم٤ميمؿ

 .شوإذا أُمرشمٙمؿ سمٌمء ُمـ أُمر دٟمٞم٤ميمؿ وم٠مٟمتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ» اًمِمٞمخ:

٤مرة إذًا: ٓ ومخىلىلر هلىلىل١مٓء اًمٙمٗمىلىل٤مر اًمىلىلذيـ اظمؽمقمىلىلقا ًمٜمىلىل٤م  ىلىلذه اعمخؽمقمىلىل٤مت ُمثىلىلؾ: اًمًىلىلٞم

وُمثىلىلؾ  ىلىلذه اعمًىلىلجٚم٦م، و ىلىلذا اًمراديىلىلق و ىلىلذا و ىلىلذا إمم آظمىلىلره، ٓ ومخىلىلر ٕهنىلىلؿ ظمٚم٘مىلىلقا 

ـَ ﴿هلذا يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم ـمٌٕمٝمؿ قمغم  ذا اًمٓمٌع وم٘م٤مل شمٕم٤ممم ومٞمٝمؿ:   َيْٕمَٚمُٛمقَن فَم٤مِ ًرا ُِم

ـِ  ْٟمٞم٤َم َوُ ْؿ قَم  .[3]ال و::﴾أظِمَرِة ُ ْؿ هَم٤مومُِٚمقنَ  احْلَٞم٤َمِة اًمدر

ؿ ومىلىل٢مذا ٟمحىلىلـ اسمتٙمرٟمىلىل٤م أو اظمؽمقمٜمىلىل٤م أو اسمتىلىلدقمٜم٤م ؿمىلىلٞمئ٤ًم ذم ومىلىل٢مذًا: أٟمىلىلتؿ أقمٚمىلىلؿ سمىلىل٠مُمقر دٟمٞمىلىل٤ميم

أُمقر اًمدٟمٞم٤م وما وػم قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ذًمؽ، وإذا اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م ٤م وما وػم قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ذًمؽ إٓ إذا 

اؾمىلىلىلىلتٕمٛمٚمٜم٤م ٤م ذم ُمٕمّمىلىلىلىلٞم٦م اهلل قمىلىلىلىلز وضمىلىلىلىلؾ وىمىلىلىلىلد ؾمىلىلىلىلٌ٘م٧م إُمثٚمىلىلىلىل٦م ًمىلىلىلىلذًمؽ،  ىلىلىلىلذه ُمًىلىلىلىلجٚم٦م 

شمًىلىلجؾ شمًىلىلجؾ ومٞمٝمىلىل٤م اخلىلىلػم ومٝمىلىلل ظمىلىلػم، وأٟمىلىل٧م شمًىلىلتٕمٛمٚمٝم٤م ذم اخلىلىلػم، و ىلىلذه اعمًىلىلجٚم٦م 

ومٞمٝمىلىل٤م اًمٖمٜمىلىل٤مء واًمٓمىلىلرب اعمحىلىلرم ومٝمىلىلق ذ، أُمىلىل٤م اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م ومٚمىلىلؿ شمتٖمىلىلػم أؿمىلىلٌف ُمىلىل٤م يٙمىلىلقن ؿمىلىلٌٝم٤ًم 

هبذه اًمقؾم٤مئؾ اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل قمىلز وضمىلؾ سمٓمريىلؼ اًمٌنمىل يمثىلػم ُمىلـ إؿمىلٞم٤مء اًمتىلل ظمٚم٘مٝمىل٤م 
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اهلل ُم٤ٌمذة ظمٚمؼ اإلٟمًىل٤من يمىلام ىمىل٤مل ذم أطمًىلـ شم٘مىلقيؿ، ُمىلـ  ىلذا احلًىلـ: أن ضمٕمىلؾ ًمىلف 

يتٗمىلىل٤م ؿ سمىلىلف ُمىلىلع اًمٜمىلىل٤مس،  ىلىلذا اًمٚمًىلىل٤من  ىلىلق وؾمىلىلٞمٚم٦م إن ًمًىلىل٤مٟم٤ًم ٟم٤مـم٘مىلىل٤ًم ي٘م ىلىل سمىلىلف ُمّمىلىل٤محلف، 

ىمىلىلرأت سمىلىلف اًم٘مىلىلرآن ُأصمٌِْىلىل٧َم، وإن ىمىلىلرأت سمىلىلف إهمىلىل٤مين وزرت وزرًا يمٌىلىلػمًا إمم آظمىلىلره، و ىلىلذه 

اًمقؾمٞمٚم٦م ُمـ  ذا اًم٘مٌٞمؾ، ومٝمىلذا اًمٚمًىل٤من اؾمىلتٕمٛمٚمتف ذم اخلىلػم ومٝمىلق ظمىلػم، وإن اؾمىلتٕمٛمٚمتف 

 ح اعمرؾمٚم٦م.ذم اًمنم ومٝمق ذ،  ٙمذا ي٘م٤مل ذم اًمقؾم٤مئؾ وهب٤م شمتٕمٚمؼ ىم٤مقمدة اعمّم٤مًم

ومٝمىلذا  ىلق اًمٗمىلرق سمىللم اعمّمىلٚمح٦م اعمرؾمىلٚم٦م واًمٌدقمىل٦م اًمْمىلاًم٦م، وًمٕمىلؾ ذم  ىلذا اًم٘مىلىلدر 

 يمٗم٤مي٦م ضمقاسم٤ًم قمـ اًمِمٓمر إول ُمـ ؾم١ماًمؽ.

أُم٤م اًمِمٓمر اًمث٤مين، أُم٤م ُمـ  ق اًمذي ي٘م٤مل: إٟمف ُمٌتدع، ومٝمق اًمذي ظم٤مًمػ ىمقًمف قمٚمٞمف 

إمم اهلل  صمىلؿ أظمىلذ يت٘مىلرب شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر»اًمّماة واًمًام: 

 قمز وضمؾ سم٤مٓسمتداع ذم ديـ اهلل، أو سم٤مًمت٘مرب سمام اسمتدع همػمه ذم ديـ اهلل قمز وضمؾ.

أُمىلىلىل٤م ُمىلىلىـل صىلىلىلدرت ُمٜمىلىلىلف سمدقمىلىلىل٦م، و ىلىلىلق ٓ يريىلىلىلد ٤م يم٘م٤مقمىلىلىلدة  ىلىلىلق ذم اًم٘م٤مقمىلىلىلدة ُمىلىلىلع ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف 

 .وًمٙمـ أظمٓم٠م واسمتدع يمام ي٘مع ُمـ سمٕمض اعمجتٝمديـ أطمٞم٤مٟم٤مً  شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م»اًمًام: 

إٟمىلىلف ُمٌىل٤مح و ىلىلق طمىلىلرام، ٓ  ىلىلذا ٓ جيىلىلقز ذم اإلؾمىلىلام، أطمٞم٤مٟمىل٤ًم ي٘مقًمىلىلقن قمىلىلـ اًمٌمىلىلء: 

 ًمٙمـ إذا وىمع ذم ُمثؾ  ذا جمتٝمدًا ومٚمف أضمر، وٓ ي٘مقل: إٟمف وىمع ذم احلرام.

يمذًمؽ إذا صدرت سمدقم٦م ُمـ همػم ُمٌتدع إٟمام سم٤مضمتٝم٤مد ُمٜمف ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أهن٤م سمدقم٦م 

وما ي٘م٤مل ومٞمف: ُمٌتىلدع! أفمىلـ فمٝمىلر ًمىلؽ اًمٗمىلرق أن سمىللم  ىلذا و ىلذا وطمّمىلٚم٧م ااىلقاب 

 ن ؿم٤مء اهلل قمـ ؿم٘مل اًم١ًمال.إ

 (  00:  35:  33/ 704) اهلدى والنور/

 (  00:  39:  45/ 704) اهلدى والنور/

 (  00:  47:  17/ 704) اهلدى والنور/

 (  00:  55:  20/ 704) اهلدى والنور/
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 ضابط املصاحل املسضوٞ

 ومْمىلىلٞمٚم٦م اًمِمىلىلٞمخ ؾمىلىلٛمٕمٜم٤م ُمىلىلٜمٙمؿ يماُمىلىل٤ًم طمىلىلقل اعمّمىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلٚم٦م  :أطمىلىلد احلىلىل٤م.يـ

 ،ط ومٞمف أن يٙمقن ُمًتثٜمك ذم إصؾؽَم ِْم ع ًمٙمقٟمف ُمّمٚمح٦م يُ نْمَ و ق أن إُمر اًمذي يُ 

ٟمرضمق سمٞم٤من ذًمؽ ُمع شمقوٞمح و٤مسمط اعمّمٚمح٦م اًمتل شمٌىلٞمح ُمىل٤م يمىل٤من همىلػم ُمنمىلوع ًمٙمىلقن 

سمٕمض إُمقر ومٞمف ُمّمٚمح٦م وًمٙمٜمف ٓ ينمع ُمثؾ اؾمتٕمامل اًمّمقر ذم اعمجات ًمٖم٤ميىل٦م 

 شمرسمقي٦م أو همػم ذًمؽ.

 .ٓ ُم٤م قمٜمدكاطمٌٜم٤م ذيط ذم  ذا وأفمـ يمامن قمٜمد ص٤م اًمِمٞمخ:

 .ُم٤م ومٞمف: أطمد احل٤م.يـ

 .ُم٤م ومٞمف؟ اًمِمٞمخ:

 .ُم٤م ومٞمف: أطمد احل٤م.يـ

 يمٜم٤م امدصمٜم٤م طمقل  ذا سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ. اًمِمٞمخ:

 ذم ُمٙم٦م: أطمد احل٤م.يـ

 ٟمٕمؿ، ُمٙم٦م؟ اًمِمٞمخ:

 ُمٙم٦م:أطمد احل٤م.يـ

اعمّمىلىلىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلىلىلٚم٦م يقضمىلىلىلىلىلد ظمىلىلىلىلىلال سمىلىلىلىلىللم اًمٕمٚمىلىلىلىلىلامء ومٌٕمْمىلىلىلىلىلٝمؿ ي٘مىلىلىلىلىلقل هبىلىلىلىلىل٤م  اًمِمىلىلىلىلىلٞمخ:

ٓ ي٘مىلىلقل هبىلىل٤م وُمىلىلـ  ىلىلذا اًمىلىلٌٕمض اًمىلىلذي ي٘مىلىلقل هبىلىل٤م قمٚمىلىلامء اعم٤مًمٙمٞمىلىل٦م ويمىلىلذًمؽ  وسمٕمْمىلىلٝمؿ
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وىمىلىلىلد شمٙمٚمىلىلىلؿ اإلُمىلىلىل٤مم اًمِمىلىلىل٤مـمٌل قمىلىلىلـ  ىلىلىلذه  ،ؿمىلىلىلٞمخ اإلؾمىلىلىلام اسمىلىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىلىل٦م رمحىلىلىلف اهلل شمٕمىلىلىل٤ممم

وأٟم٤م أىمقل هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم أطمض ـماب اًمٕمٚمىلؿ  شآقمتّم٤مم»اعم٠ًمًم٦م ذم يمت٤مسمف ااٚمٞمؾ 

 ُمقوىلىلققمف ويمىلىلؾ ُمىلىلـ أًمىلىلػ قمىلىلغم اىمتٜمىلىل٤مء  ىلىلذا اًمٙمتىلىل٤مب ٕٟمىلىلف يمتىلىل٤مب ومىلىلذ ومىلىلرد ٓ ُمثىلىلؾ ًمىلىلف ذم

ًم٘مد قم٤مًم٩م  ذا اًمٌحىل٨م ومٞمىلف ٕن  ،ممـ ضم٤مء سمٕمده ذم أصقل اًمٌدع وم٢مٟمام  ق قم٤مًم٦م قمٚمٞمف

ًمف ارشم٤ٌمـم٤ًم وصمٞم٘م٤ًم سم٤مًمٌدقم٦م ُمـ طمٞم٨م أٟمف يٚمت٘مىلل ُمىلع اًمٌدقمىل٦م ذم يمىلقن اًمٌدقمىل٦م طم٤مدصمىل٦م سمٕمىلد 

أن مل شمٙمىلىلىلىلـ يمىلىلىلىلذًمؽ اعمّمىلىلىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلىلىلٚم٦م  ىلىلىلىلل شمٙمىلىلىلىلقن طم٤مدصمىلىلىلىل٦م أيْمىلىلىلىل٤ًم سمٕمىلىلىلىلد أن مل شمٙمىلىلىلىلـ 

سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م وسمىلىللم ُمىلىل٤م  ىلىلق ُمّمىلىلٚمح٦م ُمرؾمىلىلٚم٦م شمٓمىلىلرق هلىلىلذا اًمٌحىلىل٨م وًمٚمتٛمٞمٞمىلىلز سمىلىللم ُمىلىل٤م  ىلىلق 

 اًمٕمٔمٞمؿ ذم ذًمؽ اًمٙمت٤مب ااٚمٞمؾ.

ق هلذا اعمقوىلقع اخلٓمىلػم رَّ ٓمَ ويمذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم شمَ 

 .شاىمتْم٤مء اًمٍماط اعمًت٘مٞمؿ خم٤مًمٗم٦م أصح٤مب ااحٞمؿ»ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ 

إظمىلىلذ هبىلىل٤م ًمتح٘مٞمىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م وظماصىلىل٦م يماُمٝمىلىلام أن اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلل طمىلىلدصم٧م ويىلىلراد 

 ¢ًممُم٦م  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م إُم٤م أن شمٙمقن يم٤من اعم٘مت  ًممظمىلذ هبىل٤م ىمىل٤مئاًم ذم قمٝمىلد اًمٜمٌىلل 

 وُمع ذًمؽ مل ي٠مظمذ هب٤م وإن يم٤مٟم٧م ام٘مؼ ُمّمٚمح٦م فم٤م رة ]...[.

د سمىلف ذقمىلىل٤ًم اإلقمىلام سمىلدظمقل أوىمىلىل٤مت ّمىَل ٘مْ ن إذان إٟمىلام يُ أوُمىلـ إُمثٚمىل٦م قمىلغم ذًمىلىلؽ 

سمٕمىلض اًمّمىلٚمقات إظمىلرى اًمتىلل ٓ دمىل٥م يمىلؾ ر يمىلٌؾ ُمٜمىل٤م أن ٕمِ ِمىْل اًمّمٚمقات اخلٛمس ويُ 

يىلقم وًمٞمٚمىلىل٦م إٟمىلام دمىلىل٥م ذم اًمًىلٜم٦م ُمىلىلرة أو ُمىلرشملم أو دمىلىل٥م سمٛمٜم٤مؾمىل٦ٌم ُمىلىل٤م يمّمىلاة اًمٕمٞمىلىلديـ 

ُمىلىلثاً ومىلىلٜمحـ ٟمِمىلىلٕمر سمىلىل٠من صىلىلاة اًمٕمٞمىلىلديـ أطمىلىلقج إمم إذان سمىلىل٠مذان اًمٜمىلىل٤مس ًمىلىلقىمتٝمام ُمىلىلـ 

اًمّمىلىلٚمقات اخلٛمىلىلس ٕن اعمًىلىلٚمٛملم سمًىلىل٥ٌم اقمتٞمىلىل٤مد ؿ ًمٚمّمىلىلٚمقات اخلٛمىلىلس وشمٕمىلىلرومٝمؿ 

وقمىلىلىلغم  ،٥ٌم اًمتٛمىلىلىلرن ىمىلىلىلد ٓ متىلىلىل٤مضمقن اطمتٞم٤مضمىلىلىل٦م يمىلىلىلؼمى إمم إذانقمىلىلىلغم أوىم٤مهتىلىلىل٤م سمًىلىلىل

اًمٕمٙمىلىلس ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ إذان ًمٚمٕمٞمىلىلديـ ومٝمىلىلذه وؾمىلىلٞمٚم٦م يمىلىل٤من اعم٘مت ىلىل ًممظمىلىلذ هبىلىل٤م ذم قمٝمىلىلد 

وإذ مل ي٠مظمىلىلىلىلذ قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة  ،ٕذان اًمٜمىلىلىلىل٤مس سمىلىلىلىلدظمقل وىمىلىلىلىل٧م صىلىلىلىلاة اًمٕمٞمىلىلىلىلد ¢اًمٜمٌىلىلىلىلل 
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 واًمًىلىلام هبىلىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمىلىلؼ شمٚمىلىلؽ اعمّمىلىلٚمح٦م، ُمىلىل٤م  ىلىلل اعمّمىلىلٚمح٦م؟ اإلقمىلىلام، ومىلىلا

جيقز ًمٜم٤م أن ٟمتخذ ُمثؾ  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦م ٕن  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛمىل٦م 

وم٢مطمىلىلىلداصمٝم٤م يٕمتىلىلىلؼم إطمىلىلىلداصم٤ًم ذم  ،وُمىلىلىلع ذًمىلىلىلؽ مل يًىلىلىلـ  ىلىلىلذه اًمقؾمىلىلىلٞمٚم٦م ¢ذم قمٝمىلىلىلد اًمٜمٌىلىلىلل 

، شُمىلىلـ أطمىلىلدث ذم أُمرٟمىلىل٤م  ىلىلذا ُمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ُمٜمىلىلف ومٝمىلىلق رد»: ¢ويّمىلىلدق قمٚمٞمىلىلف ىمقًمىلىلف  ،اًمىلىلديـ

ٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام صمىلؿ مل ي٠مظمىلذ  ذا إذا يم٤مٟم٧م اًمقؾمٞمٚم٦م ىم٤مئٛمىل٦م ُم٘متْمىل٤م ٤م ذم قمٝمىلده قمٚم

 سم٤معم٘مت٣م هل٤م يم٤مٕذان ُمع صاة اًمٕمٞمديـ.

أُمىلىل٤م إذا وضمىلىلىلد اعم٘مت ىلىلىل إلطمىلىلداث وؾمىلىلىلٞمٚم٦م مل يٙمىلىلىلـ اعم٘مت ىلىل إلطمىلىلىلداصمٝم٤م ذم قمٝمىلىلىلد 

اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ومٝمٜمىلىل٤م ٓ سمىلىلد ُمىلىلـ اًمتٗمّمىلىلٞمؾ اًمتىلىل٤مزم  ىلىلذا يمٚمىلىلف ًمىلىلٞمس ُمىلىلـ قمٜمىلىلدي إٟمىلىلام 

ل واإلُمىلىل٤مم اسمىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىل٦م  ىلىلذا ُمىلىلـ ومْمىلىلؾ قمٚمىلىلؿ اًمىلىلرضمٚملم اعمىلىلذيمقريـ آٟمٗمىلىل٤ًم اإلُمىلىل٤مم اًمِمىلىل٤مـمٌ

إذا يمىلىلىلىل٤من اًم٤ٌمقمىلىلىلىل٨م قمىلىلىلىلغم إظمىلىلىلىلذ سم٤مًمقؾمىلىلىلىلٞمٚم٦م إٟمىلىلىلىلام  ىلىلىلىلق اًمقؾمىلىلىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلىلىلل ام٘مىلىلىلىلؼ  ؛احلىلىلىلىلراين

ُمّمىلىلٚمح٦م إذا يمىلىل٤من اًم٤ٌمقمىلىل٨م قمىلىلغم إظمىلىلذ سمتٚمىلىلؽ اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م ُمٜمِمىلىل١مه  ىلىلق إ ىلىل٤مل اعمًىلىلٚمٛملم 

ًمىلىلٌٕمض أطمٙمىلىل٤مم ديىلىلٜمٝمؿ ومىلىلا جيىلىلقز ذم  ىلىلذه احل٤مًمىلىل٦م اًمتٛمًىلىلؽ هبىلىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م ٕهنىلىل٤م إٟمىلىلام 

راوىلىلىلىلٝمؿ قمىلىلىلىلـ أُمىلىلىلىلقر ذقمٞمىلىلىلىل٦م هبىلىلىلىل٤م شمتح٘مىلىلىلىلؼ شمٚمىلىلىلىلؽ فمٜمىلىلىلىلقا أهنىلىلىلىل٤م ام٘مىلىلىلىلؼ ُمّمىلىلىلىلٚمح٦م سمًىلىلىلىل٥ٌم إقم

وم٢مجيىلىل٤مد  ىلىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م وإظمىلىلذ هبىلىل٤م ًمتح٘مٞمىلىلؼ اعمّمىلىلٚمح٦م ومٞمىلىلف سل قمٛمىلىلكم  ،اعمّمىلىلٚمح٦م

ُمث٤مًمىلىلىلف أُمىلىلىلقال  ،ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم قمىلىلىلـ إظمىلىلىلذ سم٤مٕؾمىلىلىل٤ٌمب اًمنمىلىلىلقمٞم٦م ًمتح٘مٞمىلىلىلؼ شمٚمىلىلىلؽ اعمّمىلىلىلٚمح٦م

ُم٤م  ل  ،اًمزيم٤مة ومٝمل يمام ٟمٕمٚمؿ نٞمٕم٤ًم أُمقر ذقمٞم٦م ىمد أُمرٟم٤م هب٤م يٕمٜمل ُأُِمَر هب٤م إهمٜمٞم٤مء

ٓ ؿمىلىلىلؽ أن ذم ذًمىلىلىلؽ إُمىلىلىلاء خلزيٜمىلىلىل٦م  ؟شمٓمٌٞمىلىلىلؼ  ىلىلىلذا إُمىلىلىلر اًمقاضمىلىلىل٥م و ىلىلىلق اًمزيمىلىلىل٤مةصمٛمىلىلىلرة 

اًمدوًمىلىلىل٦م شمٜمٗمىلىلىلؼ  ىلىلىلذه إُمىلىلىلقال اًمتىلىلىلل دمٛمٕمٝمىلىلىلىل٤م قمىلىلىلغم ؾمىلىلىلٜمـ ُمٕمروومىلىلىل٦م شمٗمّمىلىلىلٞمٚمٝم٤م ذم يمتىلىلىلىل٥م 

وُمىلـ ذًمىلؽ ُمىلثاً أو ُمىلـ أ ىلؿ  ،احلدي٨م واًمٗم٘مىلف عمٕم٤ماىل٦م وام٘مٞمىلؼ ُمّمىل٤مًمح اعمًىلٚمٛملم

هلىلىلؿ وضمىلىل٥م ًمٚمحىلىل٤ميمؿ  ىلىلذه اعمّمىلىل٤مًمح أٟمىلىلف إذا هُمِزَيىلىل٧م سمٕمىلىلض اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م ُمىلىلـ قمىلىلدّو 

اعمًٚمؿ أن هيٞم  ضمٞمِم٤ًم ًمٓمرد اًمٕمدو ُمـ سماد اعمًٚمٛملم و ذا ااٞمش أو  ذه اًمتٝمٞمئ٦م 

وًمىلذًمؽ يمىل٤من ُمىلـ  ،ًمٚمجٞمش سما ؿمؽ يتٓمٚم٥م ُمـ اًمٜمٗم٘م٤مت اًمٌمء اًمٙمثػم واًمٙمثػم ضمداً 
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طمٙمٛمىلىلىل٦م احلٙمىلىلىلٞمؿ اًمٕمٚمىلىلىلٞمؿ أن ذع ًمٚمحٙمىلىلىل٤مم اعمًىلىلىلٚمٛملم أن جيٛمٕمىلىلىلقا أٟمقاقمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ أُمىلىلىلقال 

اعمًىلىلٚمٛملم عمٕم٤ماىلىل٦م ُمّمىلىل٤محلٝمؿ وُمٜمٝمىلىل٤م إظمىلىلراج اًمٕمىلىلدو اًمزيمىلىل٤مة يقدقمقهنىلىل٤م ذم سمٞمىلىل٧م ُمىلىل٤مل 

ومىل٢مذا ُمىل٤م شم٘مىل٤مقمس احلٙمىل٤مم اعمًىلٚمٛمقن قمىلـ  ،أو صد اًمٕمدو إذا ُم٤م  ٤مضمؿ سماد اعمًٚمٛملم

اًم٘مٞمىلىل٤مم سمقاضمىلىل٥م نىلىلع أُمىلىلقال اًمزيمىلىل٤مة طمٞمٜمئىلىلٍذ ٓ شمًىلىلتٓمٞمع  ىلىلذه اًمدوًمىلىل٦م أن شم٘مىلىلقم سمٛمّمىلىل٤مًمح 

إُمىلىلىل٦م اعمًىلىلىلٚمٛم٦م ومىلىلىلامذا يٗمٕمٚمىلىلىلقن طمٞمٜمىلىلىلذاك يٗمروىلىلىلقن .ائىلىلىل٥م ًمتح٘مٞمىلىلىلؼ شمٚمىلىلىلؽ اعمّمىلىلىل٤مًمح 

 ؾ ي١مظمذ هبذه اًمقؾمٞمٚم٦م؟ومٝم

ٓ، ٕن  ٜم٤مك وؾم٤مئؾ ُمنموقم٦م ومروٝم٤م رب اًمٕم٤معملم ًمق شَمٌَٜم٤َّم ٤م احلٙمىل٤مم  ااقاب:

ومٚمىلىلام ىمٍمىلىلوا ذم  ،حل٘مىلىلؼ هلىلىلؿ اعمىلىل٤مل اًمىلىلقومػم وُٓمىلىلتمت ظمىلىلزائـ اًمدوًمىلىل٦م سمىلىل٠مُمقال اًمزيمىلىل٤مة

و ىلىلذا اًمٌىلىلديؾ  ىلىلق ومىلىلرض اًميىلىلائ٥م ومىلىلا  ،شمٓمٌٞمىلىلؼ ذيٕمىلىل٦م اًمزيمىلىل٤مة اوىلىلٓمروا إمم سمىلىلديٚمٝم٤م

قؾمىلىلٞمٚم٦م وًمىلىلق يم٤مٟمىلىل٧م ام٘مىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م ًممُمىلىل٦م ٕن  ىلىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م جيىلىلقز شمٌٜمىلىلل ُمثىلىلؾ  ىلىلذه اًم

ؾمىلىل٥ٌم إظمىلىلذ هبىلىل٤م شم٘مّمىلىلػم اعمًىلىلٚمٛملم ذم شمٓمٌٞمىلىلؼ اًمقؾمىلىل٤مئؾ اًمنمىلىلقمٞم٦م اًمتىلىلل دمٛمىلىلع اعمىلىل٤مل 

 ذم سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم.

صمىلىلىلىلؿ خيتٚمىلىلىلىلػ إُمىلىلىلىلر ومىلىلىلىلٞمام إذا يم٤مٟمىلىلىلىل٧م احلٙمقُمىلىلىلىل٦م اإلؾمىلىلىلىلاُمٞم٦م شم٘مىلىلىلىلقم سمقاضمىلىلىلىل٥م نىلىلىلىلع 

ُمىلـ سمىلاد اعمًىلٚمٛملم  اًمزيمقات ذم يمؾ قم٤مم وًمٙمـ عم٤م ومروٜم٤م أن قمدوًا ُم٤م  ٤مضمؿ ـمرومىل٤مً 

ٟمٔمىلىلر اعمًىلىلٚمٛمقن اعمقفمٗمىلىلقن قمىلىلغم ظمزيٜمىلىل٦م اًمدوًمىلىل٦م ومقضمىلىلدوا اعمىلىل٤مل اعمجٛمىلىلقع سمىلىل٤مًمٓمرق 

اعمنمىلىلىلوقم٦م اًمتىلىلىلل أذٟمىلىلىل٤م إًمٞمٝمىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىل٤ًم ومقضمىلىلىلدوا أن  ىلىلىلذه إُمىلىلىلقال اعمقضمىلىلىلقدة ذم ظمزيٜمىلىلىل٦م 

اًمدوًم٦م ٓ شمٙمٗمل ًمّمىلد هم٤مئٚمىل٦م اًمٕمىلدو ومٝمٜمىل٤م جيىلقز ًمٚمحىل٤ميمؿ اعمًىلٚمؿ أن يٗمىلرض .ائىل٥م 

ل شمٙمٗمل ًمّمد اًمٕمىلدو اعمٝمىل٤مضمؿ ًمىلٌٕمض سمىلاد اإلؾمىلام ُمقىمت٦م زُمٜمٞم٤ًم ًمٞمجٛمع إُمقال اًمت

ذم  ىلذه اًمّمىلقرة َّتتٚمىلػ م٤مُمىل٤ًم أن  ىلذه اًمقؾمىلٞمٚم٦م واضمٌىل٦م ٕهنىل٤م ام٘مىلؼ ُمّمىلٚمح٦م زُمٜمٞمىل٦م 

ـم٤مرئىلىلىلىل٦م ًمٙمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذه اًمقؾمىلىلىلىلٞمٚم٦م مل شمٜمىلىلىلىلت٩م ُمىلىلىلىلـ شم٘مّمىلىلىلىلػم اعمًىلىلىلىلٚمٛملم ذم شمٓمٌىلىلىلىلٞم٘مٝمؿ ًمٚمقؾمىلىلىلىل٤مئؾ 

اعمنمىلىلىلوقم٦م وإٟمىلىلىلام ٟمتجىلىلىل٧م ٕن اعم٘مت ىلىلىل اًمىلىلىلذي ـمىلىلىلرأ و ىلىلىلق ُمٝم٤منىلىلىل٦م اًمٕمىلىلىلدو اًمٙمثٞمىلىلىلػ 
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 ػم ؾماطمف يًتقضم٥م ُم٤مًٓ أيمثر ُمـ اعمقضمقد ذم اخلزيٜم٦م.قمدده واًمٙمث

ومىلىلىل٢مذًا  ىلىلىلذه اعمّمىلىلىلٚمح٦م ٓسمىلىلىلد ُمىلىلىلـ إطمىلىلىلداث وؾمىلىلىلٞمٚم٦م مل شمٙمىلىلىلـ ُمىلىلىلـ ىمٌىلىلىلؾ ومىلىلىل٢مذا ام٘م٘مىلىلىل٧م 

اعمّمٚمح٦م اٟمتٗم٧م  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م وسم٘مىلل احلىل٤ميمؿ اعمًىلٚمؿ جيٛمىلع إُمىلقال قمىلغم اًمٓمري٘مىل٦م 

وإذا يم٤مٟمىلىل٧م اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م إذًا شمىلىل٤مرة و ىلىلل حمدصمىلىل٦م يٙمىلىلقن اًم٤ٌمقمىلىل٨م قمٚمٞمٝمىلىل٤م شم٘مّمىلىلػم  ،اإلؾمىلىلاُمٞم٦م

اعمًىلىلىلىلٚمٛملم ومٝمىلىلىلىلل همىلىلىلىلػم ُمنمىلىلىلىلوقم٦م وشمىلىلىلىل٤مرة ٓ يٙمىلىلىلىلقن اًم٤ٌمقمىلىلىلىل٨م قمٚمٞمٝمىلىلىلىل٤م شم٘مّمىلىلىلىلػم ؿ ومتٙمىلىلىلىلقن 

 ُمنموقم٦م.

ع وسمٕمْمىلىلىلٝم٤م ٓ  ظمرضمٜمىلىلىل٤م سمثاصمىلىلىل٦م أٟمىلىلىلقاع ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا اًمٙمىلىلىلام، ُمىلىلىلـ اًمقؾمىلىلىل٤مئؾ سمٕمْمىلىلىلٝم٤م ُينَمىلىلىل

 ينمع.

َد اعم٘مت ىلىل ًممظمىلىلذ هبىلىل٤م ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل  اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلل ٓ شمنمىلىلع  ىلىلل اًمتىلىلل ُوضِمىلىل

وهمىلىلىلىلػم ُمنمىلىلىلىلوقم٦م وشمٚمحىلىلىلىلؼ سم٤مًمٌدقمىلىلىلىل٦م قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام صمىلىلىلىلؿ مل ي٠مظمىلىلىلىلذ هبىلىلىلىل٤م ومٝمىلىلىلىلل همىلىلىلىلػم ضمىلىلىلىل٤مئزة 

 اًمْماًم٦م.

ويٚمحىلىلؼ هبىلىل٤م أيْمىلىل٤ًم اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلل ام٘مىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م ًمٙمىلىلـ اًمًىلىل٥ٌم احل٤مُمىلىلؾ قمٚمٞمٝمىلىل٤م  ىلىلق 

شم٘مّمىلىلىلػم اعمًىلىلىلٚمٛملم سمتٓمٌٞمىلىلىلؼ أطمٙمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلديـ ومٝمىلىلىلذه أيْمىلىلىل٤ًم شمٚمحىلىلىلؼ سم٤مًمقؾمىلىلىلٞمٚم٦م إومم ومىلىلىلا 

 شمنمع وشمٙمقن ُمـ اعمحدصم٤مت ذم اًمديـ.

ُمٜمٞمىلىل٦م وًمٙمىلىلـ مل شمٙمىلىلـ واًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمث٤مًمثىلىل٦م وإظمىلىلػمة  ىلىلل اًمتىلىلل شمقضمٌٝمىلىل٤م اعمّمىلىلٚمح٦م اًمز

َد اعم٘مت ىلىلىلىل ًممظمىلىلىلىلذ هبىلىلىلىل٤م وٓ أوضمىلىلىلىل٥م  اًمقؾمىلىلىلىلٞمٚم٦م أوًٓ ىم٤مئٛمىلىلىلىل٦م ذم قمٝمىلىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلىلقل وُوضِمىلىلىلىل

إظمىلىلذ هبىلىل٤م شم٘مّمىلىلػم اعمًىلىلٚمٛملم ذم سمٕمىلىلض إطمٙمىلىل٤مم اًمنمىلىلقمٞم٦م  ىلىلذه اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م  ىلىلل اًمتىلىلل 

 شمدظمؾ ذم سم٤مب اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م.

 وم٢مذًا اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م شمٚمت٘مل شم٤مرة ُمع اًمٌدقم٦م اًمْماًم٦م وشم٤مرة شمٜمٗمّمؾ قمٜمٝم٤م شمٚمت٘مل

 ُمع اًمٌدقم٦م اًمْماًم٦م ذم اًمّمقرشملم إوًمٞملم وَّتتٚمػ قمٜمٝم٤م ذم اًمّمقرة اًمث٤مًمث٦م.
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ونىلىلىلىل٤مع إُمىلىلىلىلر ذم اًمتٗمريىلىلىلىلؼ سمىلىلىلىللم اعمّمىلىلىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلىلىلٚم٦م وسمىلىلىلىللم اًمٌدقمىلىلىلىل٦م اًمْمىلىلىلىلاًم٦م أن 

اعمّمىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلٚم٦م إٟمىلىلام ي١مظمىلىلذ هبىلىل٤م ًمتح٘مٞمىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م ن٤مقمٞمىلىل٦م ًممُمىلىل٦م وٓ ي٘مّمىلىلد هبىلىل٤م 

٠مظمىلذ هبىل٤م قم٤مُمىل٦م اًمٜمىل٤مس دائىلاًم وأسمىلدًا سمٞمٜمام اًمٌدقم٦م اًمْماًم٦م إٟمىلام ي ،زي٤مدة اًمت٘مرب إمم اهلل

سمٌٞم٤مٟمىلف  ¢ه اًمٜمٌىلل دَّ ُمـ سم٤مب زي٤مدة اًمت٘مىلرب إمم اهلل شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم و ىلذا اًمٌىل٤مب ىمىلد ؾمىَل 

، طمٞمىل٨م ىمىل٤مل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة واًمًىلام: [3المائدة:]﴾اًْمٞمَْقَم َأيْمَٛمْٚم٧ُم ًَمُٙمؿْ ﴿ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م: 

ؿمىلىلٞمئ٤ًم يٌٕمىلىلديمؿ قمىلىلـ اهلل سمٙمؿ إمم اهلل إٓ وأُمىلىلرشمٙمؿ سمىلىلف وُمىلىل٤م شمريمىلىل٧م رِّ َ٘مىلىل )ُمىلىل٤م شمريمىلىل٧م ؿمىلىلٞمئ٤ًم يُ 

 اضمىلىل٤مءت أصمىلىل٤مر قمىلىلـ ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىل٤مًمح شمىلىلؽموي٘مىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىل٤مر إٓ وهنٞمىلىلتٙمؿ قمٜمىلىلف( سمىلىلذًمؽ 

ذم إُمىلىلر ذم اشمٌىلىل٤مع اًمًىلىلٜم٦م واًمٜمٝمىلىلل قمىلىلـ آسمتىلىلداع ذم اًمىلىلديـ ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ ىمىلىلقل قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ 

 ىلىلىلىلىلذا ُمىلىلىلىلىل٤م ، شاىمتّمىلىلىلىلىل٤مٌد ذم ؾمىلىلىلىلىلٜم٦م ظمىلىلىلىلىلػٌم ُمىلىلىلىلىلـ اضمتٝمىلىلىلىلىل٤مٍد ذم سمدقمىلىلىلىلىل٦م»ُمًىلىلىلىلىلٕمقد ريض اهلل قمٜمىلىلىلىلىلف: 

 ام طمقل اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م.ميين أن ُمـ اًمٙم

 (01:58:26( /20أهل احلديث واألثر ) -)فتاوى جدة
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 املصاحل املسضوٞ

ضمديدا، ٜم٤مك ومىلرق يمٌىلػم سمىللم  وزادين قمٚمامً  ًم٘مد ومتح٧م زم ضمزاك اهلل ظمػماً  اًمِمٞمخ:

اًمٌدقم٦م اعمٜمّمقصىل٦م ذم اًمنمىلع سم٠مهنىل٤م وىلاًم٦م و ىلل يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم 

يمىلىلؾ »ٚم٦م وم٤معمّمىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلٚم٦م ٓ امًىلىل٥م ذم ىم٤مقمىلىلدة اًمٜمىلىل٤مر وسمىلىللم ُمىلىل٤م يمىلىل٤من ُمّمىلىلٚمح٦م ُمرؾمىلىل

و اًمْمىلىل٤مسمط سمىلىللم اًمٌدقمىلىل٦م اًمْمىلىلاًم٦م وسمىلىللم اعمّمىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلٚم٦م أن اًمٌدقمىلىل٦م  شسمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م

يراد هب٤م زي٤مدة اًمت٘مرب إمم اهلل شم٤ٌمرك و ذا يٜم٤مذم سمٕمض ُم٤م ذيمرٟم٤مه ذم درؾمٜم٤م ذم  ىلذه 

ا سمدقمىل٦م اًمٚمٞمٚم٦م   ذه أُم٤م اًمنمع ومّمؾ واًمرؾمقل أقمرل ُمٜم٤م قمغم  ذا اًمٕم٤ٌمدة ومٚمىلذًمؽ ومىل

 ًمفؾمتزادة هب٤م ُمـ اًمت٘مرب إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم . 

ىلىلىل أُمىلىلىل٤م اعمّمىلىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلىلٚم٦م ومٝمىلىلىلل ًمٞمًىلىلىل٧م ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا اًمٌىلىلىل٤مب سمًىلىلىلٌٞمؾ وإٟمىلىلىلام  ىلىلىلل اُمَ  ؼ ٘مِّ

ُمّمٚمح٦م اىمتْمتٝم٤م اًمٔمرول اًمزُم٤مٟمٞم٦م أو اعمٙم٤مٟمٞمىل٦م وإمم  ىلذا يِمىلػم اًمِمىلٞمخ اًمٗم٤موىلؾ سمىل٠من 

وم٠مٟمىل٤م ذيمىلرُت آٟمٗمىلىل٤م   يمىل٤من  ٜمىل٤مك ورع وشم٘مىلقى وأن ٓ رء ُمىلـ ذًمىلؽ،ػمَّ ٖمىَل أن اًمزُمىل٤من شمَ 

أن ممىلىلـ ي١ميىلىلد ىمقًمىلىلف أن اًمٜمًىلىل٤مء مل يٕمىلىلدن يرشمىلىلديـ احلجىلىل٤مب اًمنمىلىلقمل ُمىلىلـ أضمىلىلؾ ذًمىلىلؽ 

ُمىلىلىل٤م أطمىلىلىلدث اًمٜمًىلىلىل٤مء سمٕمىلىلىلده  ¢ًمىلىلىلق قمٚمىلىلىلؿ اًمٜمٌىلىلىلل »ىم٤مًمىلىلىل٧م اًمًىلىلىلٞمدة قم٤مئِمىلىلىل٦م ريض اهلل قمٜمٝمىلىلىل٤م 

،ًمٙمٜمىلىلىلل أىمىلىلىلقل و ٜمىلىلىل٤م اًمِمىلىلىل٤م د:إن اعمّمىلىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلىلٚم٦م ٓ جيىلىلىلقز   شعمىلىلىلٜمٕمٝمـ اعمًىلىلىل٤مضمد

ًمتٗمّمىلىلٞمؾ،و ذا اًمتٗمّمىلىلٞمؾ ُمىلىلؿ اؾمىلىلتٗمدشمف ُمىلىلـ إظمىلىلذ هبىلىل٤م سمىلىل٢مـماق وإٟمىلىلام ٓسمىلىلد  ٜمىلىل٤مك ُمىلىلـ ا

اىمتْمىلىلىلىلىل٤مء اًمٍمىلىلىلىلىلاط اعمًىلىلىلىلىلت٘مٞمؿ خم٤مًمٗمىلىلىلىلىل٦م »اسمىلىلىلىلىلـ شمٞمٛمٞمىلىلىلىلىل٦م رمحىلىلىلىلىلف اهلل وسمخ٤مصىلىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلىلـ يمت٤مسمىلىلىلىلىلف 

وم٘مىلىلد ذيمىلىلر  ٜمىلىل٤مك و ىلىلق ذم صىلىلدد شم٠ميمٞمىلىلد  قمٛمىلىلقم احلىلىلدي٨م اًمًىلىل٤مسمؼ  شأصىلىلح٤مب ااحىلىلٞمؿ

صمىلىلؿ شمًٚمًىلىلؾ ذم اًمٌحىلىل٨م أيمثىلىلر طمتىلىلك وصىلىلؾ  شيمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر»
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ومذيمر وم٤مئدة  ٤مُم٦م ضمدا و ل: أن اعمّمٚمح٦م اعمرؾمٚم٦م  إمم ُمقوقع اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م

 جي٥م أن ُيٜمٔمر إًمٞمٝم٤م إذا يم٤من سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اًمت٤مزم:

ينمىلع ُمىل٤م مل صمؿ  ق  ¢إذا يم٤من اعم٘مت  ُمـ إظمذ هب٤م يم٤من ىم٤مئام ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

شم٘متْمىلىلىلىلٞمف شمٚمىلىلىلىلؽ اعمّمىلىلىلىلٚمح٦م وىمىلىلىلىلد وضمىلىلىلىلد اعم٘مت ىلىلىلىل هلىلىلىلىل٤م ذم زُمٜمىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلام ومٝمىلىلىلىلذه 

 .سمدقم٦م،وًمٞم٧ًم ُمّمٚمح٦م ُمرؾمٚم٦م

إذان ًمٚمٕمٞمىلىلىلديـ إذان ًمٚمٕمٞمىلىلىلديـ ًمفقمىلىلىلام ىمىلىلىلد ي٘مىلىلىلقل  : ذًمىلىلىلؽ ُمىلىلىلثاً وٟميىلىلىلب قمىلىلىلغم

اًمىلىلٌٕمض  ىلىلذا ُمّمىلىلٚمح٦م ًمٙمىلىلـ  ىلىلذه اعمّمىلىلٚمح٦م يم٤مٟمىلىل٧م اعم٘مت ىلىل هلىلىل٤م ذم زُمىلىلـ اًمرؾمىلىلقل 

قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ىمىلىل٤مئام ومىلىلٜمحـ ٟمٕمٚمىلىلؿ ُمىلىلـ اًمروايىلىل٤مت صىلىلحٞمح٦م أٟمىلىلف مل يٙمىلىلـ صمٛمىلىل٧م  ٜمىلىل٤مك ذم 

شم٘مت ىلىل ادقمىلىل٤مء أن اعمّمىلىلٚمح٦م  اً ف اًمًىلىلام أذان هلىلىلذيـ اًمٕمٞمىلىلديـ،وم٢مذقمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىل

إجيىلىلىلىلىلىلىل٤مد أذان ًمٙمىلىلىلىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىلىلىلىلـ اًمّمىلىلىلىلىلىلىلاشملم اعمىلىلىلىلىلىلىلذيمقرشملم يىلىلىلىلىلىلىلدظمؾ ذم سمىلىلىلىلىلىلىل٤مب اإلطمىلىلىلىلىلىلىلداث ذم 

اًمديـ، ىلىلىلذا إذا يمىلىلىل٤من اعم٘مت ىلىلىل ىمىلىلىل٤مئام ذم قمٝمىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلقل صمىلىلىلؿ مل يّمىلىلىلٚمٜم٤م ُمىلىلىل٤م يٚمىلىلىلزم  ىلىلىلذه 

اعم٘مت ،صمؿ أىمقل:وم٢مذا يم٤من اعم٘مت  ُمـ إظمذ سمتٚمؽ اعمّمٚمح٦م مل يٙمـ ىم٤مئام ذم 

 ¢٘مت ىلىل سمٕمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام وإٟمىلىلام طمىلىلدث  ىلىلذا اعم

ومىلىلذًمؽ ٓ يًىلىلتٚمزم أيْمىلىل٤م ذقمٞمىلىل٦م أو شمّمىلىلٛمٞمؿ إجيىلىل٤مد شمٚمىلىلؽ اًمقؾمىلىلٞمٚم٦م اًمتىلىلل ام٘مىلىلؼ اًمٖم٤ميىلىل٦م 

اًمازُمىلىل٦م ُمىلىلـ وضمىلىلقد اعم٘مت ىلىل اًمىلىلذي مل يٙمىلىلـ ُمقضمىلىلقدا ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل،ي٘مقل ًمىلىلٞمس 

 ىلىلىلذا قمىلىلىلغم إـماىمىلىلىلف و ىلىلىلذا سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ُمٝمىلىلىلؿ ضمىلىلىلدا ضمىلىلىلدا،وم٠مىمقل يٜمٌٖمىلىلىلل أن ٟمٜمٔمىلىلىلر  ىلىلىلؾ  ىلىلىلذا 

ؾمؾ اعمًٚمٛملم سم٤مًم٘مٞم٤مم سم٠مطمٙم٤مم ديىلٜمٝمؿ أم اعم٘مت  ٟم٤مؿم  سم٥ًٌم شم٠مظمر اعمًٚمٛملم شمٙم٤م

ذًمؽ ومرض قمٚمٞمٝمؿ سمٔمرول ٓ يٛمٚمٙمقن اًمتٍمل ومٞمٝم٤م،وم٢مذا يم٤من ُمـ ُم٘مت ىل سم٤مٕظمىلذ 

سمتٚمؽ اعمّمٚمح٦م  ق قمىلدم شمٗمىلري٘مٝمؿ سمىللم إطمٙمىل٤مم اًمنمىلقمٞم٦م ومىلا جيىلقز إظمىلذ هبىل٤م وإن 

يمىلىلىل٤من اعم٘مت ىلىلىل ًمىلىلىلٞمس ٟم٤مؿمىلىلىلئ٤م سمًىلىلىل٥ٌم شم٘مّمىلىلىلػم ؿ ذم شمٓمٌٞمىلىلىلؼ اًمنمىلىلىليٕم٦م،طملم ذًمىلىلىلؽ ي٘مىلىلىل٤مل 

. ومٜمحـ ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤م ُمىل٤م يمىل٤من اعم٘مت ىل ىمىل٤مئام ذم قمٝمىلد اًمرؾمىلقل اعمّمٚمح٦م شم٘مت  ذًمؽ
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 قمٚمٞمف اًمًام ُمثؾ أذاٟملم ىمٚمٜم٤م ٓ ينمع.

أن ًمٜميىلىلب ُمثٚمىلىللم أطمىلىلد ٤م يما ىلىل٤م يتٕمٚمىلىلؼ سم٤معم٘مت ىلىل اًمىلىلذي ُوضمىلىلد سمٕمىلىلد اًمٜمٌىلىلل  

ًمٙمىلىلـ أطمىلىلد ٤م ُمىلىلـ اًمٜمىلىلقع اًمىلىلذي )..(اعمًىلىلٚمٛملم وؾمىلىلط أٟمٗمًىلىلٝمؿ أم اًم٘مٞمىلىل٤مم سمىلىلٌٕمض  ¢

٤مًم٘مًىلىلؿ أظمىلىلر و ىلىلق أٟمىلىلف ومىلىلرض قمٚمىلىلٞمٝمؿ وًمٞمًىلىلقا أطمٙمىلىل٤مم اًمىلىلديـ واعمثىلىل٤مل أظمىلىلر يتٕمٚمىلىلؼ سم

 دُمًىلىل١موًملم قمٜمف،ٟمىلىلذيمر ُمىلىلثا ومىلىلرض اًميىلىلائ٥م و ىلىلل ٟم٘مىلىلقد ومىلىلرض اًميىلىلائ٥م  ىلىلل ٟم٘مىلىلق

حمرُم٦م ذم اًمنمع ًمٙمـ يدظمؾ ُم٤م ذيمرت أن أسمق إؾمح٤مق اًمِمىل٤مـمٌل ُم١مًمىلػ اًمٙمتىل٤مب 

سمحىلىل٨م سمحثىلىل٤م ُمٗمٞمىلىلدا  ٜمىلىل٤مك سمٜمحىلىلق ُمىلىل٤م سمحثىلىلف اسمىلىلـ  شقمتّمىلىل٤ممآ»اًمىلىلذي ٓ ُمثٞمىلىلؾ ًمىلىلف أٓ و ىلىلق 

٤مر  ذه اًميائ٥م سم٠مهن٤م شمدظمؾ ذم سم٤مب أيمؾ أُمقال اًمٜم٤مس سم٤مًم٤ٌمـمؾ شمٞمٛمٞم٦م ذم ؾمٌٞمؾ إٟمٙم

يمىلىلؾ اعمًىلىلٚمؿ قمىلىلغم اعمًىلىلٚمؿ »وإصىلىلؾ ومٞمٝمىلىل٤م اًمتحىلىلريؿ،يمام ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام 

ٓ مىلىلىلؾ ُمىلىلىل٤مل اُمىلىلىلرئ ُمًىلىلىلٚمؿ إٓ »وىمىلىلىل٤مل ذم طمىلىلىلدي٨م آظمىلىلىلر  شطمىلىلىلرام دُمىلىلىلف وُم٤مًمىلىلىلف وقمروىلىلىلف

ىلىلىلىلىلىل ،ومٝمىلىلىلىلىلىلذه اًميىلىلىلىلىلىلائ٥م اًمتىلىلىلىلىلىلل شمُ شسمٓمٞمىلىلىلىلىلىل٥م ٟمٗمًىلىلىلىلىلىلف ب  ىلىلىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلىلىلذا اًمٌىلىلىلىلىلىل٤مب اًمىلىلىلىلىلىلذي ٓ ْيَ

ع،ًمٙمٜمٝمام ي٘مقٓن يما ٤م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واًمِم٤مـمٌل إذا ـمرأ قمغم اعمًٚمٛملم همزو ُمـ ُينم

ظمزيٜمىلىلىل٦م اًمدوًمىلىلىل٦م ُمىلىلىلـ إُمىلىلىلقال اعمنمىلىلىلوقم٦م ٓ شمٙمٗمىلىلىلل وٓ  ]دظمىلىلىلؾ[سمٕمىلىلىلض اًمٙمٗمىلىلىل٤مر ويمىلىلىل٤من 

شمٜمٝمض ًمتٝمٞمئ٦م ااٞمش اعمًٚمؿ ًمدومع اًمٕمدو ومحٞمٜمئذ جيقز ًمٚمحىل٤ميمؿ اعمًىلٚمؿ أن يّمىلدر 

ل  ىلذه اعمٕمىل٤مرك ويىلدومع ظمىلتال سمىللم إوًمٞمىل٤مء طمتىلك يىلزواًميائ٥م سمٜمًىل٥م َّتتٚمىلػ آ

ذ اًمٕمىلىلدو قمىلىلـ سمىلىلاد اعمًىلىلٚمٛملم، ٜم٤م ي٘مىلىل٤مل ُوضمىلىلد اعم٘مت ىلىل ًمٞمًىلىلقا  ىلىلؿ ُمًىلىل١موًملم قمٜمىلىلف 

ز ًمٚمحٙمىلىلىل٤مم أن يٍمىلىلىلومقا قِّ اًمىلىلىلذي ينمىلىلىلع ًمٚمٜمىلىلىل٤مس أو ضُمىلىلىل  ٕٟمىلىلىلف همىلىلىلزو قمىلىلىلغم اًمٙمٗمىلىلىل٤مر،ًمٙمـ ُمىلىلىل٤م

ٚمىلىلىلقا نىلىلىلع إُمىلىلىلقال ٓمَّ .ائىلىلىل٥م ًمٚمٜمىلىلىل٤مس و ىلىلىلل ًمٞمًىلىلىل٧م  ٜمىلىلىل٤مك .ورة أوٓ،وصم٤مٟمٞم٤م:ىمىلىلىلد قمَ 

 ُمىلـ إُمىلقال ٕهنىلؿ مل يٕمىلقدوا اًمٞمىلقم صىلدىم٤مت نموقم٦م ومخىلا سمٞمىل٧م ُمىل٤مل اعمًىلٚمٛملماعم

إُمىلىلقال يمىلىلام يمىلىل٤من ذم اًمٕمٝمىلىلد إول ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل ومىلىلٞمام سمٕمىلىلد ومخٚمىلىل٧م اخلىلىلزائـ ُمىلىلـ 

( سمامذا؟سم٤مًمقؾمىل٤مئؾ اًمتىلل  ىلؿ اؾمىلتدقمق ٤م أو ىمٚمىلدوا يٛمٚم١مو ىل٤مإُمقال ومٝمؿ يريىلدون أن )

ـ اًمٙمٗم٤مر ومٞمٝم٤م وقم٤مروقا اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م اًمتل ذقمٝم٤م اهلل قمز وضمؾ ًمتٙمقن ظمىلزائ
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اًمٗمىلىلرائض  ىلىلذا اًمٜمىلىلقع ٓ جيىلىلقز ٕن اعم٘مت ىلىل  ومعإُمىلىلقال دائىلىلام ُمىلىلمى وُمًىلىلتٕمدة ًمىلىلد

يم٤من ؾمٌٌف شمٙم٤مؾمؾ اعمًٚمٛملم واٟمٍماومٝمؿ ذم ام٘مٞمؼ أواُمر اًمنمىليٕم٦م اإلؾمىلاُمٞم٦م،وم٢مذن 

ٚم٥م اعمقوىلقع مل يٕمىلد اعمًىلٚمٛمقن أشم٘مٞمىل٤مء يمىلام يمىل٤مٟمقا وورقمىللم صىلٟمحـ أن ٟمٕمىلقد إمم 

ن يتخىلىلىلىلىلذوا أؾمىلىلىلىلىل٤ٌمسم٤م ظمىلىلىلىلىلال يمًىلىلىلىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىلىلىلىل٤مًمح ، ىلىلىلىلىلذا شم٘مّمىلىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلىلٜمٝمؿ ٓ يًىلىلىلىلىلقغ ُمىلىلىلىلىلٜمٝمؿ أ

إؾمىلىل٤ٌمب اًمًىلىل٤مسم٘م٦م اعمنمىلىلوقم٦م سمىلىلدرء ُمٗمًىلىلدة ُمىلىل٤م يٜمىلىلت٩م إيىلىلش ؟ شمىلىلريمٝمؿ ًمٚمت٘مىلىلقى واًمىلىلقرع 

ذم اًمىلىلىلديـ  ىلىلىلذا سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمرضمىلىلىل٤مل ىمىلىلىلد يٜمٔمىلىلىلرون وم٤ٌمًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمٜمًىلىلىل٤مء اًمىلىلىلايت ىمىلىلىلد يتًىلىلىل٤م ٚمـ 

سم٠مًمًٌىلىلىلىلىلىلىلىلتٝمـ ومىلىلىلىلىلىلىلىلا  ىلىلىلىلىلىلىلىلذا وٓ  ىلىلىلىلىلىلىلىلذا سم٤مًمىلىلىلىلىلىلىلىلذي ُيًىلىلىلىلىلىلىلىلقغ ًمٚمٛمًىلىلىلىلىلىلىلىلٚمٛملم أن يٌتىلىلىلىلىلىلىلىلدقمقا وؾمىلىلىلىلىلىلىلىل٤مئؾ 

٧م سمىلىلف ُمًىلىل٤مضمد اعمًىلىلٚمٛملم اًمٞمىلىلقم يم٤مومىلىل٦م أٓ و ىلىلق ُمىلىلد ضمديدة،وآظمىلىلذ ُمثىلىل٤مل أظمىلىلػما ُمىلىل٤م اسمتٚمٞمىلىل

 اخلٓمقط ًمتًقي٦م اًمّمىلٗمقل  ىلذه اخلٓمىلقط سمىلا ؿمىلؽ ُمىلـ حمىلدصم٤مت إُمىلقر ًمٙمٜمٜمىل٤م ُمىلـ

ُمىلىلـ زاويىلىل٦م اعمّمىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلٚم٦م ًمٙمٜمىلىل٤م ٟمٜمٔمىلىلر ذم أي ىمًىلىلؿ ُمىلىلـ   ٞمٝمىلىل٤ماعمحتٛمىلىلؾ أن ٟمٜمٔمىلىلر إًم

 ىلىلىلىلذه إىمًىلىلىلىل٤مم اًمثاصمىلىلىلىل٦م اًمتىلىلىلىلل ذيمرٟم٤م ىلىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىلىل٤م ومٞمٝمىلىلىلىل٤م شمٗمّمىلىلىلىلٞما يٛمٙمىلىلىلىلـ إدراج  ىلىلىلىلذا إُمىلىلىلىلر 

ٓيٛمٙمـ إدراضمىلىلف ذم ىم٤مقمىلىلدة أٟمىلىلف وضمىلىلد اعم٘مت ىلىل سمٕمىلىلد أن مل يٙمىلىلـ وم٘مىلىلد يمىلىل٤من احلىلىل٤مدث؟

اًمرؾمىلىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلىلف اًمًىلىلىلىلىلام دائىلىلىلىلىلام مىلىلىلىلىلظ أصىلىلىلىلىلح٤مسمف قمىلىلىلىلىلغم شمًىلىلىلىلىلقي٦م اًمّمىلىلىلىلىلٗمقل ويٜمىلىلىلىلىلذر ؿ 

 شًمتًىلىلىلقن صىلىلىلٗمقومٙمؿ أو ًمٞمخىلىلىل٤مًمٗمـ اهلل سمىلىلىللم وضمىلىلىلق ٙمؿ»سمٕم٤مىمٌىلىلىل٦م)..(ذًمؽ يمىلىلىلام شمٕمٚمٛمىلىلىلقن 

٦م أقمىلىلرض وٓة إُمىلىلقر وسمدايىلىل٦م أىمىلىلقل أئٛمىلىل٦م اعمًىلىل٤مضمد أيمثىلىلر ؿ أقمروىلىلقا قمىلىلـ  ىلىلذه اًمًىلىلٜم

وشمٕمقدوا سمتًقي٦م اًمّمىلٗمقل إٓ سمٙمٚمٛمىل٦م  ىلل اؾمىلتقوا وإذا اًمتٗمىل٧م يًىل٤مرا ضمىلزاه اهلل ظمىلػما 

 ويمرر ٤م ُمرة صم٤مٟمٞم٦م ٟم٘مقل إُمر ٓ جيقز شم٠مديتف.

)..( 

ومٝمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلذا يىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل١مدي إمم  ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلذا شمٗم٤موشمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤م وشمٙم٤مؾمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلا وشمٗمريٓم٤م،ىمٚمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٦م إُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر سمتًىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقي٦م 

ؾ رضمىلا  اًمّمٗمقل،اٟمٔمروا أن اعمثؾ َّتتٚمػ ذم زُمـ قمىلثامن سمىلـ قمٗمىل٤من يمىل٤من ىمىلد ويمَّىل

ره سمتًقي٦م اًمّمٗمقل عم٤مذا ؟ ٕن اعمًجد و٤مق سم٤معمّمٚملم ومل يٕمىلد ًمفُمىل٤مم ُمٝمىلام ي٠مُم
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يم٤من طمريّم٤م قمىلغم اًمًىلٜم٦م أن يىلتٛمٙمـ ُمىلـ شمًىلقي٦م يمىلؾ   ىلذه اًمّمىلٗمقل ًمىلذًمؽ أٟمىل٤مب قمٜمىلف 

 ىلذا ُمىلىلـ   شاهلل أيمىلىلؼم» ؿمخّمىل٤م ومىل٢مذا أظمىلىلؼمه  ىلذا اًمِمىلىلخص أن اًمّمىلٗمقل مىل٧م  ىلىلق ي٘مىلقل

ة ذم  ىلذا اًمىلزُمـ ذم اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م أُم٤م ُمد اخلٓمقط ومٝمل ُمـ اعمٗم٤مؾمىلد اعمقضمىلقد

احل٘مٞم٘م٦م سم٠مهن٤م امٛمؾ اًمٜم٤مس قمغم اإلقمراض قمـ اًمًٜم٦م واإلشمٙم٤مل قمغم اًمٌدقم٦م سم٥ًٌم 

إيش؟ ىلذه ُمّمىلٚمح٦م ُمرؾمىلىلٚم٦م وُمىلـ قمقاىمىل٥م  ىلىلذه اعمّمىلٚمح٦م اعمرؾمىلٚم٦م أٟمىلىلف يىل٠ميت ذم قمٞمىلىلد 

اًمٗمٓمىلىلىلر وقمٞمىلىلىلد إوىلىلىلحك )..( إمم اعمّمىلىلىلغم ومىلىلىلا شمقضمىلىلىلد ظمٓمىلىلىلقط ذم  ىلىلىلذه اعمّمىلىلىلٚمٞم٤مت 

يمىلؾ يىلقم ذم مخىلس صىلٚمقات ٟمٕمٚمىلؿ أن ذم  وهلذا دمد اعمّمٚملم)..( ٕهنؿ ُم٤م مرٟمىلقا

)اعمٌٜمك(اًمٕمًٙمري٦م يقضمد أن ااٜمد يٛمرٟمقن شمًقي٦م اًمّمػ يمؾ يقم مخس ُمىلرات ٓ 

)..(ًمٙمىلىلـ ُمىلىل٤م وم٤مئىلىلدة  ىلىلذا اًمٜمٔمىلىل٤مم ذم اإلؾمىلىلام إذا يمىلىل٤من اعمًىلىلٚمٛمقن ٓ يتٌٜمقٟمىلىلف إٓ ذ ٜمىلىل٤م 

 وومٙمىلىلىلىلىلرا ًمىلىلىلىلىلٞمس قمٛمىلىلىلىلىلا ىمٚمٜمىلىلىلىلىل٤م ُمىلىلىلىلىل٤م وم٤مئىلىلىلىلىلدة  ىلىلىلىلىلذا اًمٜمٔمىلىلىلىلىل٤مم إذا صىلىلىلىلىلدق ومٞمٜمىلىلىلىلىل٤م ىمىلىلىلىلىلقل رب إٟمىلىلىلىلىل٤مم

 ذا  ق اإلؾمتدٓل وًمذًمؽ ومٕمٚمٞمٜم٤م دائام  شذي  ق أدٟمك سم٤مًمذي  ق ظمػمأشمًتٌدًمقن اًم»

وأسمدا يمام ىمٚمٜم٤م ذم اعمحىل٤م.ة أن ٟمٕمىلرل اًمًىلٜم٦م قمٚمىلام وأن ٟمٓمٌ٘مٝمىل٤م قمٛمىلا ومٝمٜمىل٤مك شمٙمىلقن 

 ٟم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ أن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ  ١مٓء اًمًٕمداء . ،ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة
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 ًتفسقات يف أص٘ي اهبدع 
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 صاحب اهبدعٞ امللفسٝ

 اظمٚم٦م:  ؾ ٟم٘مقل قمـ ُمـ اسمتدع سمدقم٦م ُمٙمٗمرة أٟمف ص٤مطم٥م سمدقم٦م ُمٙمٗمرة و ق يم٤مومر؟ُمد

 ـمٌٕم٤ًم يم٤مًمٙمٗمر. اًمِمٞمخ:

 ارشمٙم٥م سمدقم٦م ُمٙمٗمرة. ُمداظمٚم٦م:

اًمٙمٗمىلىلر، ُمىلىل٤م  ىلىلق اًمٗمىلىلرق؟ وأيىلىلش اًمٌدقمىلىل٦م يمٗمىلىلر، وىمىلىلع ذم اًمٙمٗمر، ىلىلؾ يمىلىلؾ ُمىلىلـ  اًمِمىلىلٞمخ:

 وىمع ذم اًمٙمٗمر  ق يم٤مومر؟

 ٓ. ُمداظمٚم٦م:

 ومذًمؽ أومم ٓ إًمف إٓ اهلل. اًمِمٞمخ:

 : .. ( 22:  43/   24والنور /   ) اهلدى
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 اهسٗاٙٞ عّ صاحب بدعٞ

خ٤مريرواي٦م  اًم١ًمال:  قمـ قمٛمران سمـ طمٓم٤من  ؾ يٕمٜمل أٟمف ًمٞمس ظم٤مرضمٞم٤ًم؟ اًٌم

ٓ، ٓ يٕمٜمل، وًمىلذًمؽ ىمٚمىل٧م ًمىلؽ: أن  ىل١مٓء ٓ يٙمٗمىلرون ٕهنىلؿ رووا قمٜمىلف،  اًمِمٞمخ:

 ومٝمق ظم٤مرضمل ُمٕمرول.

 صحٞمح٤ًم؟رواي٦م قمٛمران قمـ ن٤مقمتف  ؾ يرد احلدي٨م أم يٌ٘مك  ُمداظمٚم٦م:

 إذا يم٤من ن٤مقمتف صم٘م٤مت ُمثٚمف. اًمِمٞمخ:

 ...ن٤مقمتف اخلقارج  ذا احلدي٨م قمـ ُمذ ٌف يْمٕمػ احلدي٨م. ُمداظمٚم٦م:

 شم٘مقل: يروي ُمـ ـمريؼ ظم٤مرضمل آظمر طمدي٨م قمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام؟ اًمِمٞمخ:

 طمدي٨م يٜمٍم ُمذ ٥م ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمٚمٞمش، مٙمل طمدي٨م قمـ اًمرؾمقل أم طمدي٨م قمـ همػمه؟ اًمِمٞمخ:

 ؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام.ٓ، قمـ اًمر ُمداظمٚم٦م:

 وذم  ذا احلدي٨م شم٠ميٞمد عمذ ٌف. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

وٓ ي٘مٌىلىلىلؾ  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م يٕمٜمىلىلىلل: ُمٕمٜمىلىلىلك ٓ يت٠ميىلىلىلد سم٤معمىلىلىلذ ٥م؟ أفمىلىلىلـ أٟمىلىلىل٧م  اًمِمىلىلىلٞمخ:

امٙمىلىلىلل أن صىلىلىلقرة ظمٞم٤مًمٞمىلىلىل٦م يٕمٜمىلىلىلل، صىلىلىلقرة ظمٞم٤مًمٞمىلىلىل٦م، ُمٕمىلىلىلرول ذم اعمّمىلىلىلٓمٚمح أىمىلىلىلقال 

: ُمٜمٝمىلىل٤م إذا يمىلىل٤من ُمىلىل٤م رواه ًمٚمٕمٚمىلىلامء، أن اًمىلىلراوي اعمٌتىلىلدع  ىلىلؾ شم١مظمىلىلذ روايتىلىلف أم ٓ، أىمىلىلقال



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

735 

ًمىلىلٞمس ومٞمىلىلف شم٠ميٞمىلىلد عمذ ٌىلىلف ويمىلىل٤من سمٓمٌٞمٕمىلىل٦م احلىلىل٤مل صم٘مىلىل٦م ومٝمىلىلق روايتىلىلف ُم٘مٌقًمىلىل٦م، أُمىلىل٤م إذا يم٤مٟمىلىل٧م 

روايتىلىلف ومٞمٝمىلىل٤م شم٠ميٞمىلىلد عمذ ٌىلىلف ومروايتىلىلف طمٞمٜمئىلىلٍذ ٓ شم٘مٌىلىلؾ إذا ومٞمٝمىلىل٤م شم٠ميٞمىلىلد عمذ ٌىلىلف،  ىلىلذا اًم٘مىلىلقل 

اًمثىلىل٤مين و ىلىلق إؿمىلىلٝمر قمٜمىلىلد اعمّمىلىلٓمٚمح، ًمٙمىلىلـ  ٜمىلىل٤مك ىمىلىلقل ُمىلىل٤م دام أن  ىلىلذا اًمىلىلراوي صمٌتىلىل٧م 

وسمٓمٌٞمٕمىل٦م احلىل٤مل طمٞمىلٜمام ٟمثٌىل٧م قمداًمىل٦م راوي ىمٌىلؾ يمىلؾ رء أصمٌتٜمىل٤م إؾمىلاُمف، وأٟمىلف قمداًمتف 

، صمىلىلؿ أصمٌتٜمىلىل٤م صىلىلٌٓمف وصم٘متىلىلف ذم اًمروايىلىل٦م وأٟمىلىلف ٓ يٙمىلىلذب قمىلىلغم رؾمىلىلقل اهلل، طمٞمٜمىلىلذاك ُمًىلىلٚمؿ

اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م ي٠ميت ومٞم٘مقل: روايتف شمٙمقن صحٞمح٦م ٕٟمف ديٜمىلف وقمداًمتىلف مٜمٕم٤مٟمىلف ُمىلـ أن 

 شم٘مقًمف شم٘مقًٓ، و ذا اًمذي أٟم٤م أديـ ؿمٞمئ٤ًم مل يًٛمٕمف، وإٟمام ¢يٙمذب قمغم رؾمقل اهلل 

اهلل سمىلىلف، وًمىلىلذًمؽ ومىلىلرض ومروىلىلٞم٤مت ُمىلىل٤م يٗمٞمىلىلدٟم٤م رء، أقمٓمقٟمىلىل٤م روايىلىل٦م روا ىلىل٤م قمٛمىلىلران سمىلىلىلـ 

، وىمقًمقا ¢طمٓم٤من  ذا سم٤مًمًٜمد اًمّمحٞمح إًمٞمف، صمؿ سم٤مًمًٜمد اًمّمحٞمح ُمٜمف إمم اًمرؾمقل 

 يد اخلقارج،  ذا ٓ وضمقد ًمف.أن  ذه اًمرواي٦م هتدم اإلؾمام وشم١م ًمٜم٤م

  .: .. ( 21:  42/   56 ) اهلدى والنور / 
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 ضابط اهبدعٞ

ٟمجىلىلىلد يىلىلىل٤م ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م سمىلىلىل٤مرك اهلل ومٞمىلىلىلؽ ذم سمٕمىلىلىلض ُم١مًمٗم٤مشمىلىلىلؽ  ،سمًىلىلىلؿ اهلل اًمىلىلىلرمحـ اًمىلىلىلرطمٞمؿ

شمٓمٚم٘مقن اًمٌدقم٦م قمغم سمٕمض اخلاومىل٤مت اًمٗم٘مٝمٞمىل٦م، و ىلذا أن ُمىل٤م  ىلق ؿمىل٤مئع سمىللم ـمىلاب 

اًمٕمٚمىلىلؿ ذم أُمىلىلقر وم٘مٝمٞمىلىل٦م ؾمىلىلٌؼ اخلىلىلال ومٞمٝمىلىل٤م، ومٜمجىلىلد ُمىلىلـ يٓمٚمىلىلؼ قمٚمٞمٝمىلىل٤م سم٠مهنىلىل٤م سمدقمىلىل٦م، ومىلىلا 

اًمْمىل٤مسمط ًمٚمٌدقمىل٦م طمتىلك ٟمتحىلرج أٓ ٟمخٓمىل  إئٛمىل٦م أئٛمىل٦م اًمًىلٚمػ رمحٝمىلؿ ٟمدري ُمىل٤م  ىلق 

 اهلل؟

 ىلىلؾ ميىلىلك ُمثىلىل٤مل ُمىلىلـ شمٚمىلىلؽ إُمثٚمىلىل٦م اًمتىلىلل شمِمىلىلػم إًمٞمٝمىلىل٤م واعمًىلىل٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞمىلىل٦م  اًمِمىلىلٞمخ:

 اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ُمٜمٝم٤م ُمثاً: ووع اًمٞمديـ سمٕمد اًم٘مٞم٤مم؟ ُمداظمٚم٦م:

 طمًـ. اًمِمٞمخ:

 اًمتثقي٥م ذم إذان إظمػم.وأيْم٤ًم: وُمث٤مل آظمر و ق  ُمداظمٚم٦م:

 أذان ُم٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 اًمتثقي٥م ذم أذان اًمٗمجر: اًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمقم،  ذا يمٛمث٤مل وم٘مط. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م قمٚمٞمؽ أٟم٤م ومٝمٛم٧م قمٚمٞمؽ، أن اؾمٛمع ااقاب إذا ؿمئ٧م. اًمِمٞمخ:
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يىلىلراد سمىلىلف زيىلىل٤مدة اًمت٘مىلىلرب إمم  ¢ٓؿمىلؽ أن اًمٌدقمىلىل٦م:  ىلىلل يمىلىلؾ أُمىلىلر طمىلىلدث سمٕمىلىلد اًمٜمٌىلىلل 

أن اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلل اعمخ٤مًمٗمىلىلىل٦م ًمٚمًىلىلىلٜم٦م، ومٝمىلىلىلذا أُمىلىلىلر ٓ ظمىلىلىلال ومٞمىلىلىلف،  اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم، أُمىلىلىل٤م

وًمٙمىلىلـ  ٜمىلىل٤مك رء ىمىلىلد خيٗمىلىلك قمىلىلغم يمثىلىلػم ُمىلىلـ ـمٚمٌىلىل٦م اًمٕمٚمىلىلؿ، سمىلىلؾ وقمىلىلغم سمٕمىلىلض اخل٤مصىلىل٦م 

أيْمىلىل٤ًم، و ىلىلذا اًمىلىلذي يٜمٌٖمىلىلل أن أدٟمىلىلدن سمٙماُمىلىلل طمقًمىلىلف، وسم٤مًمتىلىل٤مزم يتٌىلىللم ًمىلىلؽ  ىلىلؾ جيىلىلقز 

ل ًمٚم٤ٌمطم٨م أن يٓمٚمؼ ًمٗمٔم٦م اًمٌدقم٦م قمغم ُم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٦م، ىمد ىم٤مل سمقضمف ُمـ وضمىلقه اخلىلا

م ذًمؽ سمٛمثىل٤مل سمًىلٞمط ضمىلدًا: ٓؿمىلؽ أٟمىلف ٓ يتٌىل٤مدر إمم ذ ىلـ دِّ ىمَ ٝم٤م سمٕمض أ ؾ اًمٕمٚمؿ، أُ ٞموم

أطمىلىلد ُمىلىلـ قم٤مُمىلىل٦م اعمًىلىلٚمٛملم ومْمىلىلاً قمىلىلـ ظم٤مصىلىلتٝمؿ ٓ يتٌىلىل٤مدر إمم أذ ىلىل٤من  ىلىل١مٓء أن أطمىلىلدًا 

ُمىلىلـ قمٚمىلىلامء اعمًىلىلٚمٛملم مٚمىلىلؾ ُمىلىل٤م طمىلىلرم اهلل، أو قمىلىلغم اًمٕمٙمىلىلس ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ مىلىلرم ُمىلىل٤م أطمىلىلؾ 

ُمىلـ شم٘مٞمٞمىلده، وإذا ىمٞمىلد وضمىلدٟم٤م سمٕمىلد ذًمىلؽ أن اهلل،  ذا اًمٙمام  ق صحٞمح، وًمٙمىلـ ٓسمىلد 

إُمر خيتٚمػ يمؾ آظمتال سمحٞم٨م يٛمٙمـ أن ي٘مقل ـم٤مًمىل٥م اًمٕمٚمىلؿ: ىمىلد مىلرم اإلُمىل٤مم 

أو اعمجتٝمد ؿمٞمئ٤ًم أطمٚمف اهلل، واًمٕمٙمس سم٤مًمٕمٙمس م٤مُم٤ًم؛ ٕن إُمر يٕمقد إمم آضمتٝم٤مد 

اًمذي اضمتٛمع قمٚمٞمف أ ىلؾ اًمٕمٚمىلؿ قمىلغم ضمىلقازه، سمىلؾ قمىلغم وضمقسمىلف طمٞمىلٜمام ٓ جيىلدون ٟمّمىل٤ًم 

ـمٕمىلىل٤ًم ذم اعمًىلىل٠مًم٦م اًمتىلىلل أرادوا سمحثٝمىلىل٤م واإلضم٤مسمىلىل٦م قمٚمٞمٝمىلىل٤م، يمىلىلام ذم ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: ىم٤م

 .شإذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ وم٤مضمتٝمد وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران، وإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد»

 .شوإن أظمٓم٠م ومٚمف أضمر واطمد»ومٜمحـ إذا وىمٗمٜم٤م ىمٚمٞماً قمٜمد ىمقًمف قمٚمٞمف اًمًام: 

ؿ، أو قمىل٤مُمل شمٌىللم ًمىلف سمقضمىلف  ذا اخلٓم٠م عمـ شمٌلم ًمف أٟمف ظمٓم٠م ُمـ قم٤ممل أو ـم٤مًم٥م قمٚم

ُمـ وضمقه اًمٌٞمىل٤من، أٟمىلف ظمٓمىل٠م ُمىلـ ذاك اإلُمىل٤مم، ومٛمىلـ اًمٌدا ىل٦م سمٛمٙمىل٤من أن ي٘مىل٤مل: ٓ جيىلقز 

شم٘مٚمٞمد  ذا اإلُم٤مم ذم  ذا اخلٓم٠م اًمىلذي شمٌىللم ًمٚمٜمىل٤مس ظمٓمىل١مه، و ىلذه ُم٘مدُمىل٦م ٓ خيتٚمىلػ 

ومٞمٝمىلىلىل٤م اصمٜمىلىلىل٤من، وٓ يٜمىلىلىلتٓمح ومٞمٝمىلىلىل٤م قمٜمىلىلىلزان، أو قمىلىلىلغم إىمىلىلىلؾ ٓ يٜمٌٖمىلىلىلل أن خيتٚمىلىلىلػ ومٞمٝمىلىلىل٤م، إذًا 

 ذا اخلٓم٠م اًمذي أظمٓم٠م ومٞمف ذاك اإلُمىل٤مم، ويمىل٤من ًمىلف أضمىلر  ىلذا إضمىلر ًمىلٞمس  إُمر يمذًمؽ

ًمذات ظمٓمئف، وإٟمام خلّمقص اضمتٝم٤مده وم٢مٟمف اضمتٝمد أومرغ ااٝمد عمٕمروم٦م احلؼ اًمىلذي 
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أراده اهلل، ًمٙمٜمىلف أظمٓمىل٠مه ومرسمٜمىلىل٤م يمتىل٥م ًمىلىلف أضمىلرًا واطمىلدًا قمىلىلغم ظمىلال اًمىلىلذي أصىل٤مب احلىلىلؼ 

 ومٙمت٥م ًمف أضمران اصمٜم٤من.

ف ٓ جيقز اًمٕمٛمؾ سمف، وٓ جيقز شم٘مٚمٞمد اإلُم٤مم اًمذي إذًا:  ذا اخلٓم٠م سمد ل ضمدًا: أٟم

 ذ ٥م إًمٞمف.

أن: ٟم٘مىلىلؽمب ىمٚمىلىلٞماً ُمىلىلـ اًمىلىلدظمقل إمم صىلىلٛمٞمؿ اًمٌحىلىلر،  ىلىلذا اخلٓمىلىل٠م أًمىلىلٞمس يٛمٙمىلىلـ أن 

يٙمقن طمرام طمرُمىلف اهلل ومىلذ ٥م اإلُمىل٤مم إمم إسم٤مطمتىلف، أو اًمٕمٙمىلس م٤مُمىل٤ًم طمىلال أطمٚمىلف اهلل 

طمىلد احلىلىل٤م.يـ أو ومىلذ ٥م اإلُمىل٤مم إمم امريٛمىلىلف،  ىلذا وذاك سم٤مضمتٝمىلىل٤مد ومىلا يىلذ ٌـ سمىلىل٤مل أ

همىلىلىلىلػم ؿ ُمىلىلىلىلـ اًم٘مىلىلىلىلقل يمٞمىلىلىلىلػ اإلُمىلىلىلىل٤مم مىلىلىلىلرم ُمىلىلىلىل٤م أسمىلىلىلىل٤مح اهلل؟ ويمٞمىلىلىلىلػ يٌىلىلىلىلٞمح ُمىلىلىلىل٤م طمىلىلىلىلرم اهلل؟ 

سم٤مٓضمتٝمىلىلىل٤مد. وإٓ  ىلىلىلذا آظمىلىلىلتال اًمٙمثىلىلىلػم اًمىلىلىلذي ٟمِمىلىلىل٤م ده اًمٞمىلىلىلقم، وُمىلىلىل٤م ىمٌىلىلىلؾ  ااىلىلىلقاب:

اًمٞمقم طمتك ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ُم٤م ؾمٌٌف؟  ق آضمتٝم٤مد، أُم٤م أؾم٤ٌمب اخلال  وأؾم٤ٌمب 

ػمة ضمدًا، وىمد اؾمتققم٥م اًمٙمثػم اًمٓمٞم٥م ُمٜمٝم٤م: ؿمٞمخ اًمقىمقع ذم اخلٓم٠م، ومٝمل يمثػمة ويمث

 اإلؾمام اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل ذم رؾم٤مًمتف اعمٕمرووم٦م: رومع اعمام قمـ إئٛم٦م إقمام.

أٟم٤م أن أ.ب ُمثاً مم٤م يم٤من ُمٕمرووم٤ًم ىمدياًم ذم اًمٕمٝمد إٟمقر إـمٝمر و ق: قمٝمىلد 

 اًمّمح٤مسم٦م اًمٙمرام سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام.

ن ٟمٕمت٘مىلد ضمىل٤مزُملم سم٠مٟمىلف مىلرم قمىلىلغم اًمىلزوج إذا ضمىل٤مُمع زوضمتىلف ومٚمىلؿ يٜمىلىلزل أن ٟمحىلـ أ

ي٘مىلىلىلقم إمم اًمقوىلىلىلقء دون اًمٖمًىلىلىلؾ ويّمىلىلىلكم، سمىلىلىلؾ قمٚمٞمىلىلىلف اًمٖمًىلىلىلؾ، ًمٙمىلىلىلـ ُمىلىلىل٤مذا ٟم٘مىلىلىلقل قمىلىلىلـ 

أوًمئىلىلىلؽ اًمّمىلىلىلح٤مسم٦م وذم ُم٘مىلىلىلدُمتٝمؿ اخلٚمٞمٗمىلىلىل٦م اًمراؿمىلىلىلد قمىلىلىلثامن سمىلىلىلـ قمٗمىلىلىل٤من ريض اهلل قمٜمىلىلىلف 

ف ومل يٜمزل ن ُمـ ضم٤مُمع  زوضمتإطمٞم٨م يم٤من ُمـ أوًمئؽ اًمّمح٤مسم٦م اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن: 

ومحًىلىلٌف اًمقوىلىلقء، يتقوىلىل٠م وي٘مىلىلقم يّمىلىلكم،  ىلىلذا أن إذا أردٟمىلىل٤م أن ٟمًٌىلىلط  ىلىلذا إُمىلىلر ُمىلىل٤م 

ُف قمىلىلغم  ىلىلذه اًمّمىلىلقرة إٓ أن يٖمتًىلىلؾ، ومىلىل٢مذا   ىلىلق أًمىلىلٞمس ٓ جيىلىلقز ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ إذا يمىلىل٤من ِن٤َمقُمىلىل

مل يٖمتًؾ  ؾ ًمف صاة؟ ٓؿمؽ ٓ صاة ًمف، وووقؤه اًمذي ىمدُمف سملم يدي اًمّماة 
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 ااىلقاب:ٓ.  ىلؾ جيىلقز  ىلذا اًمٕمٛمىلؾ؟  ااىلقاب: ٓ يٗمٞمده،  ىلؾ شمّمىلح  ىلذه اًمّمىلاة؟

ٓ. ُم٤م طمٙمؿ  ذا اًمٕمٛمؾ؟ طمرام. ًمٙمـ ىمد ىم٤مل سمف ؾمٚمٗمٜم٤م أو سمٕمض أؾماومٜم٤م و ىلذا ُمثىل٤مل 

 و ق قمثامن سمـ قمٗم٤من .

وإُمثٚمىلىلىلىلىل٦م شمتٕمىلىلىلىلىلدد وشمتٙمىلىلىلىلىل٤مصمر ضمىلىلىلىلىلدًا ضمىلىلىلىلىلدًا، وسمخ٤مصىلىلىلىلىل٦م طمٞمىلىلىلىلىلٜمام ٟمىلىلىلىلىلدظمؾ ذم اخلاومىلىلىلىلىل٤مت 

ًمٞمىلىلقم  ىلىلذا ي٘مىلىلقل: إذا اعمٕمروومىلىل٦م سمىلىللم إئٛمىلىل٦م إرسمٕمىلىل٦م، ومٛمىلىلـ إُمثٚمىلىل٦م اًمِمىلىل٤مئٕم٦م اعمٕمروومىلىل٦م ا

عمىلىلس اعمىلىلرأة سمٖمىلىلػم ؿمىلىلٝمقة سمٓمىلىلؾ ووىلىلقؤه، ذاك ي٘مىلىلقل: إذا عمًىلىلٝم٤م وداقمٌٝمىلىل٤م وقمْمىلىلٝم٤م وو 

إمم آظمره، ُم٤م دام ُم٤م امرك ُمٜمف رء ومقوقؤه صحٞمح، ٓؿمؽ أن أطمد ٤م أطمىلؾ ُمىل٤م 

 طمرم اهلل أو طمرم ُم٤م أطمؾ اهلل ٓ ُمٜم٤مص ُمـ ذًمؽ أسمدًا.

هلل؟  ىلذا يٕمىلقد إمم رأي أُم٤م ُمـ اًمذي أطمؾ ُم٤م طمرم اهلل، وُمـ اًمذي طمرم ُم٤م أطمؾ ا

اًم٤ٌمطم٨م واعمجتٝمد وإمم آظمره، وًمًٜم٤م أن ذم  ذا اًمّمدد، ًمٙمـ  ذه إُمثٚم٦م و ل 

يمثػمة ويمثػمة ضمدًا، وطمًٌٜم٤م ٕن اًمقىم٧م شمْم٤ميؼ قمٚمٞمٜم٤م: أٓ جيىلقز ًمٜمىل٤م أن ٟم٘مىلقل: أظمٓمىل٠م 

ي٘مىلقل:  ¢ومان طمٞم٨م ىم٤مل: جيقز أن ي٘مقم إمم اًمّماة سمٛمجرد اًمقوىلقء، واًمرؾمىلقل 

 .شت٤من وم٘مد وضم٥م اًمٖمًؾ أٟمزل أو مل يٜمزلإذا ُمس اخلت٤من اخل»

ٟم٘مىلىلىلىلقل: أظمٓمىلىلىلىل٠م سمىلىلىلىلا ؿمىلىلىلىلؽ وارشمٙمىلىلىلىل٥م اعمخ٤مًمٗمىلىلىلىل٦م، ًمٙمٜمىلىلىلىلف  ىلىلىلىلق ُمىلىلىلىل٠مضمقر، ويمىلىلىلىلام ىمٚمىلىلىلىل٧م 

آٟمٗم٤ًم،وإُمثٚمىلىلىلىل٦م ذم  ىلىلىلىلذا اًمٜمىلىلىلىلقع يمثىلىلىلىلػمة ويمثىلىلىلىلػمة ضمىلىلىلىلدًا، ويٙمٗمىلىلىلىلل ـم٤مًمىلىلىلىل٥م اًمٕمٚمىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذه 

 إُمثٚم٦م اًمٙمثػمة ُمث٤مل أو اصمٜملم.

 ىلىلىلق ُمىلىلىلع ذًمىلىلىلؽ ًمٜمٕمىلىلىلقد إمم اًمٌدقمىلىلىل٦م: إذا ضمىلىلىل٤مز ًمٚمٕمىلىلىل٤ممل أن يقاىمىلىلىلع اعمحىلىلىلرم اضمتٝمىلىلىل٤مدًا و

ُمىل٠مضمقر قمىلىلغم اضمتٝمىلىل٤مده يمىلىلام ذيمرٟمىلىل٤م أٓ جيىلىلقز ًمىلف أن يرشمٙمىلىل٥م اًمٌدقمىلىل٦م و ىلىلق ُمىلىل٠مضمقر قمىلىلغم 

 ذًمؽ؟ ٓؿمؽ أٟمف إن ضم٤مز إول ضم٤مز أظمر ُمـ سم٤مب أومم.

وإذًا: ومٝمؾ يىلؼمر ًمٓم٤مًمىل٥م اًمٕمٚمىلؿ أن يٙمىلتؿ اًمٕمٚمىلؿ، وٓ ي٘مىلقل اًمٌمىلء اًمٗمىلاين طمىلرام، 

ًمٚمٜمىل٤مس ظمٓمىل٠م  ىلذا اإلُمىل٤مم  ٕن اإلُم٤مم اًمٗماين ىم٤مل ُم٤ٌمح؟ ٓ جيقز  ىلذا وًمٙمٜمىلف إذا سمىللم
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 -يٜمٌٖمل أٓ يٜمًك أن ي٘مرن ُمع  ىلذا اًمٌٞمىل٤من أن  ىلذا اإلُمىل٤مم ُمىل٠مضمقر، وسمخ٤مصىل٦م أن أيمثىلر 

أيمثىلىلر اعمًىلىلٚمٛملم سمخ٤مصىلىلتٝمؿ وقمىلىل٤مُمتٝمؿ اًمٞمىلىلقم ـمٌٕمىلىلقا قمىلىلغم اؾمىلىلتٜمٙم٤مر ىمىلىلقل  -ُمىلىل٤مذا أىمىلىلقل 

وإن أظمٓمىل٠م ومٚمىلف »اًم٤ٌمطم٨م أظمٓم٠م ومان، ُم٤م جيىلقز أن ي٘مىلقل أظمٓمىل٠م ومىلان واًمرؾمىلقل ىمىل٤مل: 

ؿ ىمٚمٌقا ُمٗمٝمقم أظمٓمىل٠م ومىلان إمم أٟمىلف ُمىل٠مضمقر، و ىلذا ظمٓمىل٠م؛ ٕن ؛ ذًمؽ ٕهنشأضمر واطمد

يمىلىلقن ومىلىلان أظمٓمىلىل٠م ىمىلىلد يٙمىلىلقن ُمىلىل٠مضمقرًا إذا يمىلىل٤من جمتٝمىلىلدًا، وىمىلىلد يٙمىلىلقن ُمىلىل٠مزورًا إذا يمىلىل٤من 

وا ذم ُمًىلىل٠مًم٦م ًمٕمٚمىلىلامء أو سمٕمىلىلض اًمٕمٚمىلىلامء اًمىلىلذيـ أظمٓمىلىل١مضمىلىل٤م اً وإذا يمىلىل٤من اًمٌحىلىل٨م طمىلىلقل ا

قر، وطمٞمٜمئىلىلذ ٓ ُمىلىل٤م، ومٛمىلىلـ سمدا ىلىل٦م اعمٙمىلىل٤من أن ي٘مىلىل٤مل: إن  ىلىلذا اإلُمىلىل٤مم أظمٓمىلىل٠م، وًمٙمٜمىلىلف ُمىلىل٠مضم

ومىلىلىلرق قمٜمىلىلىلدٟم٤م ُمٓمٚم٘مىلىلىل٤ًم ذم يمقٟمىلىلىلف اؾمىلىلىلتحؾ ُمىلىلىل٤م طمىلىلىلرم اهلل سم٤مضمتٝمىلىلىل٤مده أو ارشمٙمىلىلىل٥م اًمٌدقمىلىلىل٦م ذم 

اضمتٝمىلىل٤مده إذا إُمىلىلر يمىلىلذًمؽ، وأٟمىلىلف ٓ ومىلىلرق سمىلىللم اًمّمىلىلقرشملم سمىلىللم ارشمٙمىلىل٥م احلىلىلرام، وسمىلىللم 

وىمىلىلع ذم اًمٌدقمىلىل٦م ُمىلىل٤م دام أن ذاك آرشمٙمىلىل٤مب و ىلىلذا اًمقىمىلىلقع ٟمىلىل٤مزع، وصىلىل٤مدر قمىلىلـ اضمتٝمىلىل٤مد 

 ومٝمق قمغم يمؾ طم٤مل ُم٠مضمقر.

ومىلىل٧م  ىلىلذه اعم٘مدُمىلىل٦م ٟمٕمىلىلقد سمنىلىلقم٦م إمم اعمثىلىل٤مًملم اًمًىلىل٤مسم٘ملم ووىلىلع اًمٞمىلىلديـ قمىلىلغم إذا قمر

 اًمّمدر ذم اًم٘مٞم٤مم إول.

ٟمحىلىلىلـ ٟمٕمت٘مىلىلىلد أن  ىلىلىلذا ظمىلىلىلال اًمًىلىلىلٜم٦م، وإذا يمىلىلىل٤من يمىلىلىلذًمؽ ومٙمىلىلىلقن  ىلىلىلذا اًمقوىلىلىلع سمدقمىلىلىل٦م 

 ٓؿمؽ ذم ذًمؽ؛ ٕٟمف ظمال اًمًٜم٦م، يمؾ ُم٤م ذم إُمر.

 ذم اًم٘مٞم٤مم اًمث٤مين. ُمداظمٚم٦م:

 اًم٘مٞم٤مم اًمث٤مين أٟم٤م ىمٚم٧م ُم٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 اًم٘مٞم٤مم إول. ُمداظمٚم٦م:

 ٓ أص٧ٌم وأظمٓم٠مُت. اًمِمٞمخ:

ومىلىلىل٠مقمٜمل اًمقوىلىلىلع ذم اًم٘مٞمىلىلىل٤مم اًمثىلىلىل٤مين، اعمًىلىلىل٠مًم٦م َّتتٚمىلىلىلػ ذم ـمري٘مىلىلىل٦م احلٙمىلىلىلؿ سم٠مٟمىلىلىلف  ىلىلىلذا 



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

757 

اًمقوع سمدقم٦م أو ؾمٜم٦م، و ٜم٤م ُمًىل٠مًم٦م ومٞمٝمىل٤م دىمىل٦م وذم اقمت٘مىل٤مدي ًمىلٞمس وم٘مىلط ـمىلاب اًمٕمٚمىلؿ، 

سمىلىلىلىلؾ ويمثىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلـ قمٚمىلىلىلىلامء أٟمٗمًىلىلىلىلٝمؿ ٓ يتٜمٌٝمىلىلىلىلقن هلىلىلىلىل٤م،  ىلىلىلىلذه اًمٜم٘مٓمىلىلىلىل٦م  ىلىلىلىلل: أن آؾمىلىلىلىلتدٓل 

ٛمقُمىلىل٤مت اًمٜمّمىلىلقص قمىلىلغم اًمٕمٌىلىل٤مدات اًمٕمٛمٚمٞمىلىل٦م اًمتىلىلل ضمىلىلرى قمٚمٞمٝمىلىل٤م اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح ٓ سمٕم

جيقز قمٚماًم، سمؾ ٓسمد ُمـ أن يٙمقن آؾمىلتدٓل ُم٘مروٟمىل٤ًم سمًىلٜم٦م قمٛمٚمٞمىل٦م، إن مل ٟم٘مىلؾ هبىلذا 

اًمٙمام وم٘مد واوم٘مٜم٤م اعمٌتدقم٦م يمٚمٝمؿ نٞمٕم٤ًم قمغم سمدقمٝمؿ اًمتل ٟمحـ أ ؾ اًمًٜم٦م ُمتٗم٘مقن 

 .شذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق ردُمـ أطمدث »نٞمٕم٤ًم قمغم إٟمٙم٤مر ٤م قمٚمٞمٝمؿ سمحج٦م: 

ومٝمؿ ٓ ي٠مشمقٟمٜم٤م إٓ سم٠مدًم٦م قم٤مُم٦م، ٟم٠ميت ُمثاً اًمتثقي٥م ًمف قماىم٦م سم٤مٕذان، ٟم٠ميت سم٤مًمزي٤مدة 

اًمتىلىلىلىلل شمقضمىلىلىلىلد قمىلىلىلىلغم إذان ذم اعم٘مدُمىلىلىلىل٦م وذم اعمىلىلىلىل١مظمرة ذم سمٕمىلىلىلىلض اًمىلىلىلىلٌاد اإلؾمىلىلىلىلاُمٞم٦م 

يمًقري٤م ورسمام همػم ىل٤م أيْمىل٤ًم إذا طمججٜمىل٤م ؿ سمٛمٜمٓمىلؼ اًمًىلٜم٦م واحلىلدي٨م اًمًىل٤مسمؼ وُمىل٤م ذم 

ىمىل٤مًمقا: يىل٤م أظمىلل ؿمىلق ومٞمٝمىل٤م؟ اًمّمىلاة قمىلغم اًمرؾمىلقل سمٕمىلد   شُمىلـ أطمىلدث ذم أُمرٟمىل٤م»ٜم٤مه: ُمٕم

إذان ؿمىلىلق ومٞمٝمىلىل٤م؟ وذيمىلىلر اهلل ىمٌىلىلؾ إذان ُمىلىل٤م ومٞمٝمىلىل٤م؟ ويمىلىلؾ  ىلىلذا و ىلىلذا قمٚمٞمىلىلف ٟمّمىلىلقص ُمىلىلـ 

اًمٙمتىلىل٤مب واًمًىلىلٜم٦م، ٟمحىلىلـ ُمىلىل٤م ٟمًىلىلتٓمٞمع أن ٟم٘مىلىلقل: ٓ ٟمّمىلىلقص  ٜمىلىل٤مك؛ ٕهنىلىلؿ جي٤مدًمقٟمٜمىلىل٤م، 

ـَ آَُمٜمُقا َصٚمرقا قَمَٚمٞمْ ﴿ ِذي ٤َم اًمَّ ٚمِٞماًم َي٤م َأهير ًْ ُٛمقا شَم  .[50]إطمزاب:﴾ِف َوؾَمٚمِّ

عم٤مذا أٟمتؿ سمٕمد شمٜمٙمرون اًمّماة قمغم اًمرؾمقل سمٕمد إذان؟ ضمقاسمٜم٤م: أن  ىلذا اًمىلذي 

أٟمتؿ شمٗمٕمٚمقٟمف مل يٙمـ ذم قمٝمد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح، وًمق يمىل٤من ظمىلػمًا ًمًىلٌ٘مقٟم٤م إًمٞمىلف، وٟمحىلـ 

، ٓ ٟمٜمٙمر صٚمقا قمٚمٞمف سمؾ ٟمّمكم قمٚمٞمف رسمام أيمثر ُمٜمٙمؿ، وًمٙمـ ٟمْمىلع اًمٌمىلء ذم حمٚمىلف

يمىلىلذًمؽ اًمىلىلذيمر: اذيمىلىلروا اهلل ذيمىلىلرًا يمثىلىلػمًا، ٟمحىلىلـ ٟمٗمٕمىلىلؾ إن ؿمىلىل٤مء اهلل ًمٙمىلىلـ  ىلىلذا اًمىلىلذيمر سمىلىللم 

 يدي إذان مل يٙمـ ذم قمٝمد اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام.

و ٜم٤م دىمٞم٘م٦م ٓسمد أن ٟمٜمتٌىلف هلىل٤م:  ىلؾ قمٜمىلدٟم٤م ٟمىلص أٟمىلف هنىلك اًمرؾمىلقل قمىلـ اًمزيىل٤مدة قمىلغم 

٤من يٗمٕمؾ ُم٤م يٗمٕمٚمىلف إذان أوًٓ وآظمرًا، وإٓ وم٘مط ٟمحـ ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أن اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح يم

ًمىلىلٞمس  ااىلىلقاب:اخلٚمىلىلػ ُمىلىلـ سمٕمىلىلد ؿ ُمىلىلـ اًمزيىلىل٤مدة قمىلىلغم إذان ذم أوًمىلىلف أو ذم آظمىلىلره؟ 
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 ¢هنىلىلك أو أىمىلىلؾ ُمىلىلـ ذًمىلىلؽ أن اًمًىلىلٚمػ ذم زُمىلىلـ اًمرؾمىلىلقل  ¢قمٜمىلىلدٟم٤م ٟمىلىلص أن اًمرؾمىلىلقل 

ُم٤م يم٤مٟمقا ُم٤م قمٜمدٟم٤م ٟمص، ُم٤م يمىل٤مٟمقا يزيىلدون قمىلغم إذان ذم أوًمىلف أو ذم آظمىلره! إذًا: ُمىلـ 

ء اعمٌتدقمىلىل٦م سمىلىل٠مٟمٙمؿ ظمىلىل٤مًمٗمتؿ اًمًىلىلٚمػ؟!  ٜمىلىل٤م سمٞمىلىل٧م أيىلىلـ ٟمحىلىلـ ٟمىلىل٠ميت سم٤محلجىلىل٦م قمىلىلغم  ىلىل١مٓ

اًم٘مّمٞمد ُمـ  ذه اًمٙمٚمٛم٦م ٟم٠ميت سم٘مقًمٜم٤م: ًمق يم٤من  ذا ًمٗمٕمٚمقه، ًمق يم٤من  ذا اًمذي شمٗمٕمٚمقٟمف 

 أٟمتؿ اًمٞمقم ذم قمٝمد اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ًمٗمٕمٚمقه، وًمق ًمٗمٕمٚمقه ًمٜم٘مؾ إًمٞمٜم٤م.

إذًا: هبذا آؾمتٜم٤ٌمط اًمٕمٚمٛمىلل قمرومٜمىل٤م أيمثىلر اًمٌىلدع اًمتىلل وىمىلع ومٞمٝمىل٤م اعمٌتدقمىل٦م ويِمىلؽمك 

ؾ اًمًٜم٦م نٞمٕم٤ًم قمغم إٟمٙم٤مر ىل٤م، إذا يمىل٤من  ىلذا ُمًىلٚماًم و ىلق ُمًىلٚمؿ سم٤معم٤مئىل٦م ُم٤مئىل٦م ٟمٕمىلقد أ 

إمم اًمقوىلىلىلىلع اعمىلىلىلىلذيمقر ذم اًم٘مٞمىلىلىلىل٤مم اًمثىلىلىلىل٤مين، ًمىلىلىلىلق يمىلىلىلىل٤من ظمىلىلىلىلػمًا ًمًىلىلىلىلٌ٘مقٟم٤م إًمٞمىلىلىلىلف، ًمىلىلىلىلق ومٕمٚمىلىلىلىلقه 

ًمتىلىلىلىلقاردت إظمٌىلىلىلىل٤مر وشمىلىلىلىلقاشمرت يمىلىلىلىلام شمىلىلىلىلقاشمرت إظمٌىلىلىلىل٤مر ذم اًمقوىلىلىلىلع ذم اًم٘مٞمىلىلىلىل٤مم إول، 

ؾ سمٜمىل٤مًء قمىلغم  ىلذا اًمتًٚمًىلؾ اًمٕمٚمٛمىلل وًمذًمؽ ٟمحـ أـمٚم٘مٜم٤م يمٚمٛم٦م اًمٌدقمىل٦م قمىلغم  ىلذا اًمٗمٕمىل

اعمٜمٓم٘مل اًم٘م٤مئؿ ذم ذ ـ اعمٓمٚمؼ ًمٚمٗمٔم٦م اًمٌدقم٦م، ًمٙمـ مل يٙمـ  ٜم٤مك جمىل٤مل أٟمىلف ٟمجىلل 

ٟمنمىلىلح  ىلىلذه اعم٘مىلىلدُم٤مت يمٚمٝمىلىل٤م ذم رؾمىلىل٤مًم٦م ًمٓمٞمٗمىلىل٦م ووىلىلٕم٧م ذم سمٞمىلىل٤من ؾمىلىلٜم٦م اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف 

اًمًىلام، ًمٙمىلىلـ ُمىلىل٤م وؾمىلىلٕمٜم٤م اًمٜمّمىلح ًمٚمٛمًىلىلٚمٛملم إٓ أن ٟمٜمٌىلىلف قمىلىلغم أٟمىلف ًمىلىلٞمس ذم اًمًىلىلٜم٦م  ىلىلذا 

ذًمؽ، و ىلىلىلىلذا ُمىلىلىلـ سمىلىلىل٤مب أومم اًمتثقيىلىلىل٥م اًمىلىلىلىلذي ذيمرشمىلىلىلف، و ىلىلىلق ىمىلىلىلىلقل: اًمقوىلىلىلع، ٟم٘مىلىلىلقل يمىلىلىل

اًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمقم ذم إذان اًمث٤مين، ٟم٘مقل:  ذا أ قن ُمـ ذاك؛ ٕٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مقل مل 

يٜم٘مىلىلؾ سمىلىلؾ ٟم٘مىلىلقل ٟم٘مىلىلؾ اًمٕمٙمىلىلس، و ىلىلذا أىمىلىلقى ـمٌٕمىلىل٤ًم ًمفٟمٙمىلىل٤مر؛ ٕٟمىلىلف ضمىلىل٤مء ذم طمىلىلدي٨م أ  

عمىلىل٤م قمٚمٛمىلىلف  ¢حمىلىلذورة ذم ؾمىلىلٜمـ اًمٜمًىلىل٤مئل وصىلىلحٞمح اسمىلىلـ ظمزيٛمىلىل٦م وهمػم ىلىل٤م أن اًمٜمٌىلىلل 

وم٢مذا أذٟم٧م ًمّماة اًمٗمجر إذان إول وم٘مىلؾ: »إذان وؾمٛمع صقشمف وأقمج٥م سمف ىم٤مل: 

و ذا ُمٝمؿ ضمدًا؛ ٕن ًمف صٚم٦م ىمقي٦م سمٌحثٜم٤م اًمًىل٤مسمؼ  -ويمذًمؽ   شاًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمقم

 ¢ي٘مىلىلىلقل قمٌىلىلىلد اهلل سمىلىلىلـ قمٛمىلىلىلر سمىلىلىلـ اخلٓمىلىلىل٤مب: يمىلىلىل٤من ذم إذان إول ذم قمٝمىلىلىلد اًمٜمٌىلىلىلل  -

 اًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمقم.
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ُؾ  ذا اًمتثقي٥م ُمـ إذان إول إمم اًمث٤مين  ذا .ب ًمٚمًٜم٦م،  ىلذا أذان وم٢مذًا: َٟم٘مْ 

ٓ يٜمٌٖمل أن خيتٚمػ ومٞمف يمام يٛمٙمـ أن ي٘مع اخلال ذم ُم٠ًمًم٦م اًم٘مٌض؛ ٕن احل٘مٞم٘م٦م 

ٓ يقضمد قمٜمىلدٟم٤م يمىل٤من ٓ يْمىلٕمقن أيىلدهيؿ ذم اًم٘مٞمىل٤مم اًمثىل٤مين، يمىلام أٟمىلف ٓ يقضمىلد اًمٕمٙمىلس 

ٞم٘م٦م، أُم٤م اعمث٤مل اًمث٤مين ومقاوىلح أووىلح إٟمام وصٚمٜم٤م إًمٞمف سمتٚمؽ اعم٘مدُم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدىم

ُمىلىلىلـ اًمِمىلىلىلٛمس ذم راسمٕمىلىلىل٦م اًمٜمٝمىلىلىل٤مر، وٓ ي٘مٌىلىلىلؾ ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىلىلـ ااىلىلىلدال؛ ٕن احلىلىلىلديثلم اًمثىلىلىل٤مسمتلم 

ي١ميمىلىلىلدان أن  ىلىلىلذا اًمتثقيىلىلىل٥م ذم إذان إول، ومىلىلىل٢مذا رأيٜمىلىلىل٤م اعمًىلىلىلٚمٛملم اًمٞمىلىلىلقم أنٕمىلىلىلقا أو 

يمىلىل٤مدوا وًمٕمىلىلؾ إظمىلىلرى أصىلىلقب ُمىلىلـ إومم يمىلىل٤مدوا أن جيٛمٕمىلىلقا قمىلىلغم ظمىلىلال اًمًىلىلٜم٦م أن 

ذم إذان اًمث٤مين: اًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمقم، وٓ ي٘مقًمقن ذًمىلؽ ذم إذان إول  ي٘مقًمقا

أو ًمٕمٚمٝمىلىلىلؿ ٓ ي١مذٟمىلىلىلقن إذان إول ُمٓمٚم٘مىلىلىل٤ًم! ومىلىلىل٠مي ؾمىلىلىلٜم٦م سمىلىلىلؾ أي سمدقمىلىلىل٦م )اٟم٘مٓمىلىلىلع( دقمىلىلىلاًم 

ؿ، شمٕمٚمٞمٛمىلىلف ًمىلىلف طمٙمىلىلؿ  ًمٚمث٤مسمىلىل٧م ذم اًمًىلىلٜم٦م اًمٜمٔمىلىلر اًمّمىلىلحٞمح، ومىلىل٢من اًمتقضمٞمىلىلف اًمٜمٌىلىلقي ًمىلىلف طِمَٙمىلىل

عمىلىلىل٤مذا يمىلىلىل٤من إذان إول؟ ضمىلىلىل٤مء ذم سم٤مًمٖمىلىلىل٦م، قمٚمٛمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ قمٚمٛمٝمىلىلىل٤م وضمٝمٚمٝمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ ضمٝمٚمٝمىلىلىل٤م، 

 .شًمٞمًتٞم٘مظ اًمٜم٤مئؿ وًمٞمتًحر اعمتًحر»اًمّمحٞمح يم٤من ذًمؽ: 

ٓ يٖمىلىلرٟمٙمؿ أذان سمىلىلال؛ ٕٟمىلىلف يىلىل١مذن سمٚمٞمىلىلؾ ًمٞم٘مىلىلقم اًمٜمىلىل٤مئؿ »ًمىلىلذًمؽ ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

ويتًىلىلحر اعمتًىلىلحر ومٙمٚمىلىلقا واذسمىلىلقا طمتىلىلك يىلىل١مذن اسمىلىلـ أم ُمٙمتىلىلقم، ويمىلىل٤من رضمىلىلاً أقمٛمىلىلك، 

 أي: دظمٚم٧م ذم اًمّمٌح ومٞم١مذن.  شٌح٧مويم٤من ٓ ي١مذن طمتك ي٘م٤مل ًمف: أصٌح٧م أص

إذًا:  ىلىلىلىلذا إذان إول ووىلىلىلىلع ومٞمىلىلىلىلف نٚمىلىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىلاة ظمىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلـ اًمٜمىلىلىلىلقم؛ ٕٟمىلىلىلىلف يمىلىلىلىل٤مد أن 

خي٤مـمىلىل٥م اًمٜمىلىل٤مئٛملم؛ ًمٞم٘مىلىلقم اًمٜمىلىل٤مئؿ وًمٞمتًىلىلحر اعمتًىلىلحر، ومخىلىلال احلٙمٛمىلىل٦م ومْمىلىلاً قمىلىلـ 

يمقٟمىلىلف ظمىلىلال اًمًىلىلٜم٦م يمىلىلام ذطمٜمىلىل٤م: أن ي٘مىلىل٤مل ًمٚمٜمىلىل٤مس ًمٙمىلىلـ أي ٟمىلىل٤مس  ىلىل١مٓء  ىلىلؿ اًمٜمىلىل٤مس 

ٗمىلىلىلىلروض أهنىلىلىلىلؿ ُمًىلىلىلىلتٞم٘مٔمقن طمٞمىلىلىلىلٜمام يًىلىلىلىلٛمٕمقن أذان اًمٗمجىلىلىلىلر اعم١مُمٜمىلىلىلىلقن اًمّمىلىلىلىل٤محلقن اعم

إول ُمًتٞم٘مٔمقن، ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م أن أيمثر اًمٜم٤مس يقم يًٛمٕمقن اًمٞمقم اًمّماة ظمػم ُمـ 

اًمٜمىلىلقم ومٕمىلىلاً يٙمقٟمىلىلقا ُمىلىل٤مذا؟ ٟمىلىل٤مئٛملم؛ ٕٟمىلىلف ُمىلىل٤م ؾمىلىلٛمٕمقا إذان إول وسمخ٤مصىلىل٦م ٓ يٙمىلىلقن 
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ن اًمثىل٤مين، ومٞمف إن ؾمٛمٕمقا اًمّماة ظمػم ُمـ اًمٜمىلقم، إٟمىلام يًىلٛمٕمقن  ىلذه ااٛمٚمىل٦م ذم إذا

 ومٝمذا إذًا: ىمٚم٥م ًمٚمًٜم٦م وىمٚم٥م ًمٚمحٙمٛم٦م اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ احلدي٨م اًمّمحٞمح.

وم٢مذا ىمٚمٜم٤م ٟمحـ اًمتثقي٥م ذم إذان اًمث٤مين سمدقم٦م ٓ يٜمٌٖمل أن يتًىل٤مءل ـمىلاب اًمٕمٚمىلؿ 

ومْمىلىلاً قمىلىلـ أ ىلىلؾ اًمٕمٚمىلىلؿ يمٞمىلىلػ  ىلىلذا؟ واعمًىلىلٚمٛمقن اًمٞمىلىلقم يٗمٕمٚمىلىلقن ذًمىلىلؽ؟ ٟم٘مىلىلقل ظمت٤مُمىلىل٤ًم: 

ُمىلىلىلـ ظمٚمىلىلىلػ، وهبىلىلىلذا إؾمىلىلىلٚمقب ويمىلىلىلؾ ظمىلىلىلػم ذم اشمٌىلىلىل٤مع ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٚمػ، ويمىلىلىلؾ ذ ذم اسمتىلىلىلداع 

اًمٕمٚمٛمىلىلل ٟم١ميمىلىلد ٟمحىلىلـ ًمٚمٜمىلىل٤مس أٟمٜمىلىل٤م ُمىلىلع اًمًىلىلٚمػ، وأٟمٜمىلىل٤م ومٕمىلىلاً ؾمىلىلٚمٗمٞمقن، وًمًىلىلٜم٤م ظمٚمٗمٞمىلىللم، 

 وًمٕمؾ ذم  ذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م.

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 ضمزاك اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 وإي٤مك. اًمِمٞمخ:

 ـمٞم٥م. ي٤م ؿمٞمخٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ...  اًمِمٞمخ:

 ...  ُمداظمٚم٦م:

 سمًؿ اهلل. اًمِمٞمخ:

 ...  ُمداظمٚم٦م:

اًمٜم٤مس اًمذي يّمٚمقن ُمثاً ذم اعمٖمرب ُمثاً: ممٙمـ ي٘مىلرأ اإلٟمًىل٤من سم٘مىلراءة  اًمِمٞمخ:

أ ُمىلىلىلىلثاً: ورش؛ ٕهنىلىلىلىلؿ ٓ يٕمرومىلىلىلىلقن همػم ىلىلىلىل٤م،)اٟم٘مٓمع( أو هبىلىلىلىل٤م اًمًىلىلىلىلقر شمٕمٚمٛمىلىلىلىلقن  ىلىلىلىلق ي٘مىلىلىلىلر

أصىلىلىل٤مسمقا إظمٓمىلىلىل٤مء يّمىلىلىلػم اًمٜمىلىلىل٤مس سم٘مىلىلىلك يتحىلىلىلدصمقا ييىلىلىلسمقا  يٕمٚمٛمىلىلىلقن، ويٕمٚمٛمىلىلىلقا يىلىلىل٤م شمىلىلىلرى

 أمخ٤مس ذم أؾمداس يمام ي٘مقًمقن و ؿ ذم اًمّماة.
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 اًمؼمي٦م أن واًمؼميئ٦م. ٚم٦م:ُمداظم

 أي اًمؼمي٦م. اًمِمٞمخ:

 أٟم٤م سمٕمده سم٤مًم٘مٍم.زاًمذي قمٚمٛمٜم٤م أن ٟم٘مرأ سم٤مًم٘مٍم، وم٤مضمت ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًم٘مٍم؟ اًمِمٞمخ:

 ٘مٍم واإلُم٤مًم٦م.اًم ُمداظمٚم٦م:

 أي ُم٤مًم٧م، ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 اخلٛم٦ًم. اتأو  ذه اًم٘مراء ُمداظمٚم٦م:

٦م قمٜمىلد ٓ ًمٙمـ  ذه ٓ شم٘م٤مس قمغم شمٚمؽ، ومٝمىلل ٓ شم٘مىل٤مس .... ىمىلراءة ُمٕمروومىل اًمِمٞمخ:

 ااٛمٞمع و ل ذم واىمٕمٝم٤م ُمتقاشمرة.

قمغم يمؾ طم٤مل ي٤م ؿمٞمخٜم٤م هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم اخلىلال ذم أوضمىلف اًم٘مىلراءة ًمىلٞمس  ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمٙمٚمٛم٦م يٕمٜمل:  ؿ أو  ُؿ؟

 ًمٙمـ أٟم٤م أشمٞمتؽ سمٛمث٤مل آٟمٗم٤ًم يٕمٚمٛمقن شمٕمٚمٛمقن. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

شمٕمٚمٛمىلقن،  ـمٞم٥م. وم٢مذا يم٤من ُمثاً ذم اعمّمحػ: يٕمٚمٛمقن، وذم  ٜمىل٤م ىمىلراءة: اًمِمٞمخ:

 وم٘مرأ ٤م اإلُم٤مم شمٕمٚمٛمقن ُم٤م رأيٙمؿ ُمقىمػ ُمـ ظمٚمٗمف؟

 ٓزم يٌلم. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ؾمٞمٙمقن ُمقىمػ ُمـ ظمٚمٗمف؟ اًمِمٞمخ:

 يٗمتحقن قمٚمٞمف. ُمداظمٚم٦م:
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يٗمتحىلىلقن قمٚمٞمىلىلف، ًمٙمىلىلـ عمىلىل٤م يِمىلىلقومقا يمىلىلؾ آيىلىل٦م ي٘مرأ ىلىل٤م  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ سمخىلىلال ُمىلىل٤م  اًمِمىلىلٞمخ:

 يٕمٚمٛمقا، يدظمٚمٝمؿ اًمِمؽ سم٘مك.

 ... ويتذيمروا. ُمداظمٚم٦م:

 ...  اًمِمٞمخ:

 : إظمقة اإليامن وأن ُمع ضمٚم٦ًم صم٤مٟمٞم٦م.اعم٘مدم

ومٞمىلىلىلف احل٤مسمىلىلىلؾ سم٤مًمٜم٤مسمىلىلىلؾ، واًمتىلىلىلٌس ومٞمىلىلىلف ـمريىلىلىلؼ احلىلىلىلرام اظمىلىلىلتٚمط اًمزُمىلىلىل٤من اًمىلىلىلذي  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

سمىل٤محلال ٓ اًمت٤ٌمؾمىلىل٤ًم ذقمٞمىلىل٤ًم، وإٟمىلىلام اًمت٤ٌمؾمىل٤ًم قمرومٞمىلىل٤ًم، وم٠مصىلىلٌح ُمىلىلـ اًمٕمًىلػم ضمىلىلدًا أٟمىلىلف ٟمجىلىلل 

 ٟم٘مقل هلذا واهلل ظمٓم٠م يمؾ  ذا واهلل.

وىلىلٕمٗم٧م وصىلىل٤مرت اًمٜمٙم٤مؾمىلىل٦م ىمٚمٞمٚمىلىل٦م، وظم٤مصىلىل٦م أن يٕمٜمىلىلل: قمٜمىلىلدُم٤م ىمٚمىلىل٧م إقمىلىلامل و 

ومٛمثاً: يىل٠ميت واطمىلد يًىل٠مًمؽ قمىلـ طمٙمىلؿ اًمٕمٛمىلؾ ذم اًمٌٜمىلؽ ي٘مىلقل ًمىلؽ سمحثىل٧م سمحثىل٧م ُمىل٤م 

وضمدت قمٛمؾ، واطمد ُمثاً يًىل٠مًمؽ قمىلـ طمٙمىلؿ اًمٕمٛمىلؾ ذم اًمنمىليم٦م شمٕمٛمىلؾ أو طمًىل٤مسم٤مت 

 ذم اًمٌٜمقك.

وواطمىلىلد يًىلىل٠مًمؽ قمىلىلـ اًمتىلىل٠مُملم، وواطمىلىلد و ىلىلذه اًمًىلىلػمة ـمٌٕمىلىل٤ًم يٕمٜمىلىلل: ظم٤مصىلىل٦م أن ذم 

ُمٕمٔمٛمٝمىلىلىل٤م أٟمىلىلىلف اًمٕمٛمىلىلىلؾ اًمرضمىلىلىل٤مل ُمىلىلىلع اًمٜمًىلىلىل٤مء، يٕمٜمىلىلىلل: اًمرضمىلىلىلؾ يمىلىلىلؾ اًمنمىلىلىليم٤مت واعمىلىلىلدارس 

يٕمٛمىلىلؾ إمم ضم٤مٟمىلىل٥م اعمىلىلرأة، وسمخ٤مصىلىل٦م ذم اًمنمىلىليم٤مت وسمٕمىلىلض اعم١مؾمًىلىل٤مت آىمتّمىلىل٤مدي٦م 

واعم٤مًمٞم٦م، ومٝمذه ـمٌٕم٤ًم دوائر احلٙمقُم٦م يمام قمٜمدك ىمديؿ، ًمٙمـ  ذه احل٘مٞم٘م٦م ـمٌٕم٤ًم ٟمحـ 

٘مٓمىل٦م هلؿ يٕمٜمل: إُمقر ُم٤م ٟمٕمٚمىلؿ ُمىلـ  ىلذا احلٙمىلؿ، ًمٙمىلـ اًمٜمل ٟمجٞمٌٝمؿ قمغم  ذا، وٟم٘مق

اًمتىلل يىلقرد و ىل٤م ًمىلؽ: إٟمىلف واهلل يىل٤م أظمىلل ٟمحىلـ أن ُمىل٤م ذم قمٛمىلؾ ُمىلثاً، أو ىمىلد يٙمىلقن ذم 

قمٛمىلىلىلؾ، ويٙمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ وراء اًمٕمٛمىلىلىلؾ  ىلىلىلذا يٕمٜمىلىلىلل: إٟمًىلىلىل٤من ًمٙمىلىلىلـ ي١مظمىلىلىلذ ًمٜمىلىلىل٤م ُمىلىلىلـ ... وشمىلىلىل٠ميت 

 سمٗمٚمقؾمف، ٕٟمف ي٘مقل ًمؽ: ُمتٓمٚم٤ٌمت احلٞم٤مة يمثػمة، ومامذا شمرون يٕمٜمل: سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ؟
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ُم٤م هنك اهلل قمٜمىلف، ًمٙمىلـ اعمًىل٠مًم٦م ذم احل٘مٞم٘مىل٦م أرى أن  ذه ٓ شمؼمر ارشمٙم٤مب  اًمِمٞمخ:

شمىلىلدور سمىلىللم ُمىلىلـ يٕمت٘مىلىلد أن  ىلىلذه إُمىلىلقر أو  ىلىلذه اًمقفمىلىل٤مئػ هنىلىلك اًمِمىلىل٤مرع احلٙمىلىلٞمؿ قمٜمٝمىلىل٤م، 

وسملم ُمـ جيد ُمـ يٗمتٞمف سمجقاز ٤م، وًمذًمؽ وم٤معم٠ًمًم٦م ًمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ أن ٟمٗمتل اًمٜم٤مس 

ُمر يمؾ اًمٜم٤مس سمٕمدم ضمقاز  ذه إُمقر؛ ٕن يمثػميـ ُمٜمٝمؿ ىمد أومتقا، وأسمٞمح هلؿ و ذا أ

ٓ خيٗمىلىلك قمٚمٞمىلىلؽ، ًمٙمىلىلـ ٟمحىلىلـ رأيٜمىلىل٤م اًمِمخ،ىلىل ٓؿمىلىلؽ أٟمىلىلف يمىلىلؾ  ىلىلذه إُمىلىلقر ُمىلىل٤م داُمىلىل٧م 

٤مَوُٟمقا ﴿شم٘مىلىلقم قمىلىلغم اًمتٕمىلىل٤مون قمىلىلغم اعمٜمٙمىلىلر، ومٝمىلىلق ُمٜمٙمىلىلر سمىلىلٜمص اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ:  َوٓ شَمَٕمىلىل

  ذا ُمـ ضمٝم٦م. [2]المائدة:﴾قَمغَم اإِلصْمِؿ َواًْمُٕمْدَوانِ 

ـ ظمٓمٌىلؽ: وُمـ ضمٝم٦م أظمرى: اعمجتٛمع اًمٞمقم يمام شمٕمٚمىلؿ، ويمىلام شمدٟمىلدن ذم يمثىلػم ُمىل

ًمٞمس ُمٚمتزُم٤ًم ًممطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م، وُمـ أ ٝم٤م: شم٘مقى اهلل شم٤ٌمرك وشمٕمىل٤ممم،  ىلذه اًمت٘مىلقى 

اًمتل شمًتٚمزم اإلشمٞم٤من سمام أُمر اهلل، وآٟمتٝم٤مء قمام هنك اهلل، ومٓمٚم٥م اًمىلرزق أصىلٌح اًمٞمىلقم 

ن٤م ػم اعمًٚمٛملم ٓ يٗمٙمرون ُمٓمٚم٘م٤ًم ومىلٞمام  ىلق طمىلال، وومىلٞمام  ىلق طمىلرام، وإٟمىلام ٟمحىلـ 

قمىلىلٜمٝمؿ أٟمىلىلف ُمتٓمٚمٌىلىل٤مت اًمٕمٍمىلىل يمثىلىلػمة ويمثىلىلػمة، وًمىلىلذًمؽ ٟمحىلىلـ سمح٤مضمىلىل٦م ويمىلىلام ىمٚمىلىل٧م طمٙم٤ميىلىل٦م 

سمدٟم٤م ٟمٙمٗمل أٟمٗمًٜم٤م وأ ٚمٞمٜم٤م وذريتٜم٤م وٟمحق ذًمؽ، ًمٙمـ اًمقاىمع أن اعمٌدأ اًم٘مىلرآين اًمىلذي 

يمىلىلىل٤من يٜمٌٖمىلىلىلل أن يٙمىلىلىلقن ُمًىلىلىلٓمقرًا ُمٖمىلىلىلروزًا ذم اًم٘مٚمىلىلىلقب وم٤مًمِمىلىلىلٞمٓم٤من أوطمىلىلىلك إًمىلىلىلٞمٝمؿ سمىلىلىل٠من 

ـْ َيتَّىلىلِؼ ا﴿قمىلىلغم ااىلىلدر، وجيٕمٚمق ىلىل٤م ٓومتىلىل٤مت نٞمٚمىلىل٦م اخلىلىلط: يٕمٚم٘مق ىلىل٤م  ُف َوَُمىلىل ْؾ ًَمىلىل َٕمىلىل هللََّ جَيْ

٥ُم * خَمَْرضًم٤م  ًِ تَ ـْ طَمٞم٨ُْم ٓ َمْ  .[3-2]الطالق:﴾َوَيْرُزىْمُف ُِم

ؿ اًم٘مْمىلىلٞم٦م  أُمىلىل٤م اًم٘مٚمىلىل٥م ومىلىلا يِمىلىلٕمر سمىلىل٠من  ٜمىلىل٤مك آيىلىل٦م شمىلىلٜمص قمىلىلغم  ىلىلذا إُمىلىلر اإلهلىلىلل، وَمْٝمىلىل

٤م ﴿اإلهلٞمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٦م،  ُف خَمَْرضًمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ْؾ ًَمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل َٕمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ـْ َيتَّىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلِؼ اهللََّ جَيْ ـْ طَمٞمْىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٨ُم ٓ * َوَُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل
ُف ُِمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل َوَيْرُزىْمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

٥ُم  ًِ تَ  .[3-2الطالق:]﴾َمْ

دمىلىلىلد  ىلىلىلذه اًمٔمىلىلىل٤م رة يمىلىلىلام ٓ خيٗمىلىلىلك قمىلىلىلغم ااٛمٞمىلىلىلع ُمٜمتنمىلىلىلة سمىلىلىللم صىلىلىلدور نىلىلىل٤م ػم 

اعمًٚمٛملم طمتك اعمّمٚملم ُمٜمٝمؿ، وسمّمقرة ظم٤مص٦م: إهمٜمٞم٤مء ُمىلٜمٝمؿ ومىلام يًىل٠مًمؽ ٟمٕمىلرل 
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ٟمحىلىلـ أن اًمرسمىلىلىل٤م طمىلىلىلرام، وووىلىلىلع اعمىلىلىل٤مل ذم اًمٌٜمىلىلىلؽ طمىلىلىلرام، ًمٙمىلىلىلـ أيىلىلىلـ ٟمْمىلىلىلع أُمقاًمٜمىلىلىل٤م؟ إذا 

اشمٜمىلىلىلىلىلىل٤م وذم اًمٚمّمىلىلىلىلىلىلقص واًم٘متٚمىلىلىلىلىلىل٦م ووىلىلىلىلىلىلٕمٜم٤م ٤م ذم سمٞمقشمٜمىلىلىلىلىلىل٤م يمٜمىلىلىلىلىلىل٤م قمروىلىلىلىلىلىل٦م ذم ُم٤مًمٜمىلىلىلىلىلىل٤م وذم ذو

وؾمىلىلىلٗم٤ميمل اًمىلىلىلدُم٤مء وو إمم آظمىلىلىلره،  ىلىلىلذا سمىلىلىلا ؿمىلىلىلؽ يمىلىلىلام ٓ خيٗمىلىلىل٤مك ُمىلىلىلـ شمىلىلىلزيلم اًمِمىلىلىلٞمٓم٤من 

 ًمٕمٛمؾ اإلٟم٤ًمن اعمخ٤مًمػ ٕواُمر اًمرمحـ.

وًمذًمؽ أٟم٤م أريد أن ٟمدٟمدن دائاًم وأسمدًا ُمع  ١مٓء اعمًٚمٛملم أن ٟمرسمٓمٝمؿ ُمع شم٘مقى 

ٔيىل٦م وُمىل٤م يتٕمٚمىلؼ هبىل٤م اهلل قمز وضمؾ، واخلقل ُمٜمىلف سمٙمىلؾ شمٍمىلوم٤مهتؿ وأن يتىلذيمروا  ىلذه ا

ُمـ طمقادث، ُمـ أطم٤مدي٨م شمٕمتؼم يم٤مًمنمح عمْمٛمقن  ذه أي٦م، ومحىللم ي٘مىلقل ىمىل٤مئٚمٝمؿ: 

ُف ﴿ويىلىلىلىلىلىلىلـ ٟمْمىلىلىلىلىلىلىلع  ىلىلىلىلىلىلىلذه إُمىلىلىلىلىلىلىلقال؟  ىلىلىلىلىلىلىلق أسمىلىلىلىلىلىلىلدًا ٓ يتىلىلىلىلىلىلىلذيمر:  ْؾ ًَمىلىلىلىلىلىلىل َٕمىلىلىلىلىلىلىل ـْ َيتَّىلىلىلىلىلىلىلِؼ اهللََّ جَيْ َوَُمىلىلىلىلىلىلىل

وأٟم٤م أىمقل: أُمر ُمْمحؽ يمىل٠من اًمقاطمىلد ُمىلٜمٙمؿ يتّمىلقر سم٠مٟمىلف ؾمىلػمومع  [2]الطالق:﴾خَمَْرضًم٤م

 ىلىلىلػم أٟمىلىلىلف أٟمىلىلىل٤م ُمٚمٞمىلىلىلقٟمػم، و ىلىلىلذه اعمايىلىلىللم  اًمىلىلىلذي قمٜمىلىلىلدي واوىلىلىلٕمٝم٤م ذم اًمرايىلىلىل٦م قمىلىلىلغم ااام

داري وذم اعمٙم٤من اًمٗماين، وًمذًمؽ  ق ؾَمُٞمٖمزى وؾمٞم٘مّمىلد، يىل٤م أظمىلل اومٕمىلؾ اًمقؾمىل٤مئؾ 

اعمنموقم٦م وظمٌل ُم٤مًمؽ ذم ُمٙم٤من ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمىلف إٓ اهلل قمىلز وضمىلؾ، صمىلؿ أٟمىل٧م وُمىلـ ىمىلد 

ٚمىل٧م أقمامًمىلف شمثؼ سمف ُمىلـ أ ٚمىلؽ، ومٝمىلذا اًمًىل٥ٌم ُمنمىلوع، ًمٙمىلـ ٓ  ىلق إذا ومٕمىلؾ ذًمىلؽ شمٕمٓم

اًمتج٤مري٦م، وو٤مىم٧م قمٚمٞمف وؾم٤مئؾ اًمٙم٥ًم سمٞمٜمام اًمٌٜمؽ يٞمنىل ًمىلف ذًمىلؽ، و ىلذا سمىلا ؿمىلؽ 

أن اًمٌٜمىلىلىلؽ يٞمنىلىلىل اعمٕمىلىلىل٤مُمات، وًمٙمىلىلىلـ ٓ يٜمٌٖمىلىلىلل ًمٚمٛمًىلىلىلٚمؿ أن يتىلىلىلقرط، وأن يتٌٜمىلىلىلك يمىلىلىلؾ 

 وؾمٞمٚم٦م، وًمق يم٤مٟم٧م ُمٞمنة ًمٌٕمض أقمامًمف إذا يم٤مٟم٧م ُم٤مذا؟ حمرُم٦م ذقم٤ًم.

ًمرضمىلؾ اًمىلىلذي يمىلىل٤من يٛمٌمىلىل ومٕمىلغم  ىلىلذا جيىلىل٥م أن ٟمىلىلروي هبىلذه اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم، ىمّمىلىل٦م ذًمىلىلؽ ا

ذم اًمّمحراء، ومًٛمع صقشم٤ًم ُمـ اًمًح٤مب اؾمؼ أرض ومان ومقصؾ إمم أرض ومىلان، 

وإذا ومٞمٝم٤م رضمؾ يٕمٛمؾ سم٤معمًح٤مت وإُمٓم٤مر شمٜمزل ذم أروف وم٘مط، ومٕمج٥م ُمـ ذًمؽ، 

؟ ىمىل٤مل:  وعم٤م ؾمٚمؿ قمٚمٞمف واًمرضمؾ قمرل أٟمف ًمٞمس ُمـ أ ؾ شمٚمؽ اًمٌاد، ومىلام يىلدريؽ ذمَّ

رومىلىلىلىلىل٧م أٟمىلىلىلىلىلؽ أٟمىلىلىلىلىل٧م اًمىلىلىلىلىلذي ؾمىلىلىلىلىلخر ًمىلىلىلىلىلؽ ؾمىلىلىلىلىلٛمٕم٧م ذم اًمًىلىلىلىلىلح٤مب اؾمىلىلىلىلىلؼ أرض ومىلىلىلىلىلان، ومٕم
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اًمًىلىلح٤مب، ؾمىلىلخر ًمىلىلؽ اًمًىلىلامء، ومٚمىلىلَؿ؟ ىمىلىل٤مل يمىلىلام  ىلىلق ؿمىلىل٠من اعمت٘مىلىللم اخلىلىل٤مئٗملم ُمىلىلـ رب 

اًمٕم٤معملم و ق ُم٤م يدري، وًمٙمـ قمٜمدي  ذه إرض أزرقمٝمىل٤م صمىلؿ أطمّمىلد ٤م، وأضمٕمٚمٝمىل٤م 

صماصمىلىلىلىل٤ًم: صمٚمىلىلىلىل٨م أقمٞمىلىلىلىلده ًممرض،وصمٚمىلىلىلىل٨م أٟمٗم٘مىلىلىلىلف قمىلىلىلىلغم ٟمٗمزىلىلىلىل وأ ىلىلىلىلكم، واًمثٚمىلىلىلىل٨م أظمىلىلىلىلر: 

 ًمف: هبذا.أشمّمدق قمغم اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم ىم٤مل 

ومٝمٜم٤م ٟمجد أن شم٘مقى اهلل ؾمخرت ًمف اًمًامء، وذاك أظمر ؾمخر اهلل ًمف اًمٌحر طمٞمٜمام 

ضمىلىلىل٤مء إضمىلىلىلؾ سمقومىلىلىل٤مء اًمىلىلىلديـ، ومل يًىلىلىلتٓمع اًمقومىلىلىل٤مء، وم٠مظمىلىلىلذ ظمِمىلىلىل٦ٌم ودك ومٞمٝمىلىلىل٤م ُم٤مئىلىلىل٦م ديٜمىلىلىل٤مر، 

وضم٤مء إمم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر وىم٤مل سمٙمؾ سم٤ًمـم٦م وسمٙمؾ دروؿمىل٦م و ىلق سمىلا ؿمىلؽ ٟمحىلـ اًمٞمىلقم 

ُمىلىلـ ضمٝمىلىل٦م، ووىلىلٕمػ اإليىلىلامن سم٤مًمٖمٞمىلىل٥م ُمىلىلـ صىلىلحٞمح ُمًىلىلٚمٛملم ًمٙمىلىلـ همٚمٌىلىل٧م قمٚمٞمٜمىلىل٤م اعمىلىل٤مدة 

ضمٝم٦م أظمىلرى، ٓ ٟمٙمىل٤مد ٟمّمىلدق سمٛمثىلؾ  ىلذه اًم٘مّمىل٦م، و ىلل ذم صىلحٞمح اًمٌخىل٤مري وٟمٕمتىلؼم 

أٟمىلىلف  ىلىلذا اإلٟمًىلىل٤من ُمىلىل٤م  ىلىلق ـمٌٞمٕمىلىلل قم٘مٚمىلىلف، وأٟمىلىل٤م أؿمىلىلٝمد أيْمىلىل٤ًم يمىلىلذًمؽ، سمىلىلؾ  ىلىلق ٟمٗمًىلىلف يِمىلىلٝمد 

سم٠مٟمف طمٞمٜمام اشمّمؾ ُمع ص٤مطمٌف اًمدائـ ًمف دم٤م ؾ ُم٤م ومٕمؾ يمام شمٕمٚمٛمقن، دم٤م ؾ عمىل٤مذا؟ 

ؾ قم٘مٚمىلف ُمٕمىلف، يىل٠ميت وىمىلد طمِمىل٤م ُم٤مئىل٦م ديٜمىل٤مر ذم ؿمىلٕمٗم٦م ظمِمىلٌف وُمىل٤م ٟمىلدري ٕٟمف إٟم٤ًمن قم٤مىمىل

ـمريىلىلىلؼ اًمىلىلىلدك يٛمٙمىلىلىلـ دمىلىلىللء ُمقضمىلىلىل٦م شميىلىلىلهب٤م ويىلىلىلروح اًمىلىلىلدٟم٤مٟمػم يمٚمىلىلىلف ًم٘مىلىلىل٤مع اًمٌحىلىلىلر، رُمىلىلىلك 

اخلِمىلىل٦ٌم وىمىلىلىل٤مل: يىلىلىل٤م رب أٟمىلىل٧م يمٜمىلىلىل٧م اًمٙمٗمٞمىلىلىلؾ وأٟمىلىل٧م يمٜمىلىلىل٧م اًمِمىلىلىلٝمٞمد ورُم٤م ىلىل٤م، ورسمٜمىلىلىل٤م قمىلىلىلز 

اًمتل ومٞمٝمىل٤م وضمؾ ىم٤مدر قمغم يمؾ رء، أُمر إُمقاج أن شم٠مظمذه  ذه اخلِم٦ٌم إمم اًمٌٚمدة 

اًمىلىلىلىلدائـ، وىمىلىلىلىلد ظمىلىلىلىلرج ٓؾمىلىلىلىلت٘م٤ٌمل اعمىلىلىلىلديـ ذم اًمٞمىلىلىلىلقم اعمققمىلىلىلىلقد ُمىلىلىلىل٤م ضمىلىلىلىل٤مء اًمرضمىلىلىلىلؾ، ًمٙمىلىلىلىلـ 

اخلِمىلىلىلىلىل٦ٌم شمت٘م٤مذومٝمىلىلىلىلىل٤م إُمىلىلىلىلىلىلقاج سمىلىلىلىلىللم يديىلىلىلىلىلىلف ومٛمىلىلىلىلىلد يىلىلىلىلىلىلده إًمٞمٝمىلىلىلىلىل٤م، وإذا  ىلىلىلىلىلىلل ًمٞمًىلىلىلىلىل٧م ظمِمىلىلىلىلىلىل٦ٌم 

يم٤مخلِمىلىلىل٤ٌمت، أظمىلىلىلذ ٤م إمم اًمىلىلىلدار وعمىلىلىل٤م يمنىلىلىل ٤م اهنىلىلىل٤مرت سمىلىلىللم يديىلىلىلف ُم٤مئىلىلىل٦م ديٜمىلىلىل٤مر ذ ىلىلىل٥م 

 ٜم٤م ئمٝمر ًمٚمٛمديـ قم٤مرل طم٤مًمىلف أمحر، اؾمتٖمرب اًمرضمؾ وهقم٤من ُم٤م قم٤مد إًمٞمف اعمديـ 

أٟمف قم٤مُمؾ دروؿم٦م قم٤مُمؾ قمٛمؾ همػم ُمٜمٓم٘مل، ومٛمد يده ودومع ًمف ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر؛ ٕٟمف اومؽمض 

ح شمقصىلىلؾ، قمٛمىلىلؾ همىلىلػم ـمٌٞمٕمىلىلل  ٜمىلىل٤م يمىلىلام ي٘مقًمىلىلقن اًمٞمىلىلقم ُمىلىل٤م اأن اعم٤مئىلىل٦م اًمىلىلديٜم٤مر شمٚمىلىلؽ ُمىلىل٤م ر

 وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م.
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ع، اًمٖمٜمل ذم احل٘مٞم٘م٦م اًم٘مّم٦م شمٕمٓمٞمٜم٤م قمؼم قمٔمٞمٛم٦م ضمدًا إن اًمٓمٞمقر قمىلغم أؿمىلٙم٤مهل٤م شم٘مىل

يما ىلىلىل٤م ىمٚمىلىلىلقهبؿ صىلىلىل٤مومٞم٦م ؾمىلىلىلقاًء اًمىلىلىلدائـ أو اعمىلىلىلديـ، يمىلىلىل٤من سم٤مؾمىلىلىلتٓم٤مقم٦م اًمىلىلىلدائـ أن ي٠ميمىلىلىلؾ 

اعم٤مئىلىلىلىلىلىل٦م اًمىلىلىلىلىلىلديٜم٤مر وٓ رىمٞمىلىلىلىلىلىل٥م وٓ قمتٞمىلىلىلىلىلىلد، ومل ي٘مىلىلىلىلىلىلؾ ًمىلىلىلىلىلىلف أقمٓمٞمىلىلىلىلىلىلف ًمىلىلىلىلىلىلؽ سمقاؾمىلىلىلىلىلىلٓم٦م اًمؼميىلىلىلىلىلىلد 

اعمًىلىلىلتٕمجؾ يمىلىلىلام ومىلىلىل٤ميض  ىلىلىلذا، ُمىلىلىلـ أيىلىلىلـ يِمىلىلىلٝمد؟ ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلق ُمْمىلىلىلٓمر أن اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ 

ًمؽ ومٚمىلىلام شمىلىل٠مظمرت وضمىلىلدت يٕمىلىلرل ىمىلىل٤مل: واهلل أٟمىلىل٤م ظمرضمىلىل٧م ذم اًمٞمىلىلقم اعمققمىلىلقد ٓؾمىلىلت٘م٤ٌم

اخلِمىلىلىل٦ٌم شمتاقمىلىلىل٥م سمىلىلىللم يىلىلىلدي، وم٠مظمىلىلىلذهت٤م يمنىلىلىلهت٤م وإذا ومٞمٝمىلىلىل٤م ُم٤مئىلىلىل٦م ديٜمىلىلىل٤مر ىمىلىلىل٤مل: واهلل أٟمىلىلىل٤م 

ومٕمٚمىلىل٧م  ىلىلذا؛ ٕٟمىلىلف عمىلىل٤م ضمىلىل٤مء اًمٞمىلىلقم اعمققمىلىلقد وقمرومىلىل٧م أين ٓ أؾمىلىلتٓمٞمع أن أذم سم٤مًمققمىلىلد، 

وم٠مظمذت اخلِم٦ٌم وٟم٘مرهت٤م وووٕم٧م ومٞمٝم٤م ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر، وضمئ٧م إمم ؾم٤مطمؾ اًمٌحر ىمٚم٧م: 

أٟمىلىل٧م اًمِمىلىلٝمٞمد ىمىلىل٤مل: ىمىلىلد ورم اهلل قمٜمىلىلؽ سمىلىل٤مرك اهلل ًمىلىلؽ ذم يىلىل٤م رب أٟمىلىل٧م يمٜمىلىل٧م اًمٙمٗمٞمىلىلؾ و

 ُم٤مًمؽ، ورد ًمف اعم٤مئ٦م اًمديٜم٤مر.

هبىلىلىلىلىلىلذه اًمت٘مىلىلىلىلىلىلقى ٟمحىلىلىلىلىلىلـ اًمٞمىلىلىلىلىلىلقم ٓ ٟمجىلىلىلىلىلىلد ٤م ذم صىلىلىلىلىلىلدور اعمًىلىلىلىلىلىلٚمٛملم، وًمىلىلىلىلىلىلذًمؽ شمٙمثىلىلىلىلىلىلر 

اًمِمٙم٤موى ُمـ أيـ أقمٞمش؟ وٓ يًتٓمٞمع أن يىلدسمر طم٤مًمىلف ذم  ىلذا اًمٕمٍمىل و ىلؿ يٕمٚمٛمىلقن 

ومٞمىلؽ أٟمىلف ذم قمٜمىلده رء ُمىلـ نٞمٕم٤ًم أن اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ يمام أذت ذم ؾم١ماًمؽ سم٤مرك اهلل 

 اعم٤مل، ًمٙمـ يمٞمػ؟ يٜمٛمٞمف ومدده.

 ... ُمداظمٚم٦م:

ااامقمىلىل٦م  ىلىل١مٓء ُمىلىل٤م وصىلىلٚمقا إمم ُمرشمٌىلىل٦م آوىلىلٓمرار،  ىلىلذه اعمرشمٌىلىل٦م  ومٝمىلىل١مٓء اًمِمىلىلٞمخ:

اًمتىلىلل شمٌىلىلٞمح ًمٚمٛمًىلىلٚمؿ ُمىلىل٤م إصىلىلؾ ومٞمىلىلف اًمتحىلىلريؿ، يٕمٜمىلىلل: ُمىلىلثاً جيىلىلقز اًمنىلىلىم٦م إذا اوىلىلٓمر 

قز ًمىلىلف أن يًىلىل٠مل اًمٜمىلىل٤مس، جيىلىلقز أن ينىلىلق، ًمٙمىلىلـ ُمىلىل٤م جيىلىلقز ًمىلىلف أن يىلىلرا  أسمىلىلدًا، ًمٙمىلىلـ جيىلىل

ومىلىل٢مذا وصىلىلؾ إمم ُمرشمٌىلىل٦م ُمىلىل٤مذا؟ اًمًىلىل١مال، إذا ُمىلىل٤م يمىلىل٤من قمٜمىلىلده ُمىلىل٤مل يٖمديىلىلف أو يٕمِمىلىلٞمف، ويىلىلـ 

 ١مٓء إؿمخ٤مص؟  ؿ واحلٛمد هلل ُمٝمام يم٤مٟمقا وم٘مراء وُمًىل٤ميملم ُمىل٤م وصىلٚمقا إمم  ىلذه 

اعمرشم٦ٌم؛ ٕٟمف ٓ يزال ذم اًمٜم٤مس ظمػم، وٓ يزال  ٜمىل٤مك سمٕمىلض ذوو اعمىلروءة واًمِمىلٝم٤مُم٦م 
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قال ُمىلـ اًمٜمىل٤مس وذاء احلىلقائ٩م اًميىلوري٦م ًمٚمٗم٘مىلراء واعمًىل٤ميملم، يًٕمقن اٛمىلع إُمىل

ومىلىلىلام  ٜمىلىلىل٤مك أسمىلىلىلدًا ُمىلىلىل٤م يىلىلىلؼمر ٕي ؿمىلىلىلخص أن يقاىمىلىلىلع طمىلىلىلدود اهلل، وأن يرشمٙمىلىلىل٥م ُمٕم٤مصىلىلىلٞمف 

 سمحج٦م ُم٤مذا؟ أٟمف يريد يِمؽمي وُمده.

 يِمؽمي اًمثاضم٦م،ويِمؽمي اًمًٞم٤مرة. ُمداظمٚم٦م:

 أٟم٤م ىمٚم٧م ًمؽ يٕمٜمل: يريد يتقؾمع. اًمِمٞمخ:

 اًمٜم٤مس ... ُمداظمٚم٦م:

 ؿ.ٟمٕم اًمِمٞمخ:

 ... ذم  ذا اًمٕم٤مم سمٜمقع ضمديد. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ ...  اًمِمٞمخ:

 طم٩م ٓ شمٕمرومف أٟم٧م. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 وٓ همػمك ُمـ أ ؾ اًمٕمٚمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ؿم٤مء اهلل. اًمِمٞمخ:

  ق ضمديد ... ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 صقرشمف أشمٞم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ... إن ؿم٤مء اهلل. اًمِمٞمخ:

 ٓ ٓ ـمٌٕم٤ًم ... ُمداظمٚم٦م:
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 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 أي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 أن ... ي٘م٤مل ًمف: سمٜمٞم٤من وخؿ ضمدًا يٙمٚمػ اعمٚمٞم٤مرات اًمدوٓرات. اًمِمٞمخ:

 اهلل أيمؼم. اًمِمٞمخ:

 ... وؿم٤مومقا مجقا  ذه ىم٤مًمقا: يروطمقا مجقا ًمٚمخٛمٞمٜمل. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ًمٙمـ احل٩م  ذا وىمع ذم ُمٙم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 اهلل أيمؼم. اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

  ٤مت ...  اًمِمٞمخ:

 ظمرضمقا ُمـ اًمٞمٛمـ اًمث٤مُمـ إمم قمروم٦م. ٦م:ُمداظمٚم

 إمم قمروم٦م ... اًمِمٞمخ:

 وسم٤مشمقا ذم قمروم٦م ًمٞمٚم٦م اًمت٤مؾمع، صمؿ ٟمزًمقا إمم ُمٙم٦م. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ؿم٤مء اهلل. اًمِمٞمخ:

صىلىلىل٤ٌمح اًمتًىلىلىلٕم٦م وإٓ سمٕمىلىلىلد ... سمٕمىلىلىلد همىلىلىلروب اًمِمىلىلىلٛمس ... ٓ ُمىلىلىل٤م سمىلىلىل٤مشمقا وٓ  ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

ٚمٞمؾ، ومٓم٤مومقا سم٤مًمٌٞم٧م صٚمقا ٓ ٓ قمٗمقًا، ٟمزًمقا إمم ُمٙم٦م ومقرًا واٟمتٔمروا طمتك اٟمتّمػ اًم

ـمىلىلىلقال اإلوم٤موىلىلىل٦م، صمىلىلىلؿ قمىلىلىل٤مدوا إمم ُمزدًمٗمىلىلىل٦م ومىلىلىل٤مًمت٘مٓمقا ااىلىلىلامر ووىمٗمىلىلىلقا يٕمٜمىلىلىلل: سمٕمْمىلىلىلٝمؿ 

 وىمػ ُمـ  ٜم٤مك ذم ُمزدًمٗم٦م، وصٚمقا اعمٖمرب واًمٕمِم٤مء سمٕمد ُمٜمتّمػ اًمٚمٞمؾ ـمٌٕم٤ًم.
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.... صمؿ ٟمزًمقا ُمنقملم إمم ُمٜمك ومرُمقا ااٛمرة ىمٌؾ ـمٚمقع اًمِمٛمس، ورسمام يٛمٙمـ 

 ىمٌؾ اًمٗمجر، ىمٌؾ طمرارة اًمِمٛمس .... 

 ...  اًمِمٞمخ:

 ٓ ؿمٞمخٜم٤م يٕمٜمل:  ذا. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمٜمقي٤ًم يٕمٜمل. اًمِمٞمخ:

 ٓ أي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

ومٕمٚمىلىلىلىلىلقا  ىلىلىلىلىلذا ذم طمجٝمىلىلىلىلىلؿ ـمىلىلىلىلىل٤مومقا أوًٓ مل يٌٞمتىلىلىلىلىلقا، وـمٌٕمىلىلىلىلىل٤ًم ومل يٌٞمتىلىلىلىلىلقا ذم  ُمداظمٚمىلىلىلىلىل٦م:

ُمزدًمٗمىلىل٦م، ومل يّمىلىلٚمقا اًمٗمجىلىلر ذم ... صىلىلٚمقا اًمٗمجىلىلر ذم ُمٜمىلىلك، ورُمىلىلقا ىمٌىلىلؾ اًمٗمجىلىلر ومٝمىلىلذا 

 احل٩م ااديد.

 سمس ٓؿمؽ أٟمف ...  أي اًمِمٞمخ:

 ... ُمداظمٚم٦م:

 ...  ذه ومتقى. اًمِمٞمخ:

 ـمٌٕم٤ًم؛ ٕن ُمٕمٝمؿ ؿمٞمخ. ُمداظمٚم٦م:

  ذا  ق. اًمِمٞمخ:

 ... ٓ ُمٕمٝمؿ ؿمٞمخ. ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمٝمؿ ؿمٞمخ؟ ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:
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 اهلل أيمؼم ص٤مرت اعمٜم٤مؾمؽ قم٤ٌمرة قمـ ومقى. اًمِمٞمخ:

 ي٤م ؿمٞمخ احل٩م  ذا. ُمداظمٚم٦م:

 ويـ اًمؽمسمٞم٦م اًمروطمٞم٦م  ذه؟ اًمِمٞمخ:

 صح٦م  ذا احل٩م؟ ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مـمؾ. اًمِمٞمخ:

 احل٩م ُم٤م ذم يمؾ أريم٤مٟمف ذم واضم٤ٌمت؟ ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

إذا ىمىلىل٤مم اإلٟمًىلىل٤من ذم إريمىلىل٤من  ىلىلؾ ... ُمثىلىلؾ  ىلىلذه ااامقمىلىل٦م ... إمم قمرومىلىل٦م  ُمداظمٚمىلىل٦م:

واًمٓمىلىلقال ورُمىلىلل ااىلىلامر سمىلىلس أٟمىلىلف أوىمىلىل٤مت، ـمٞمىلىل٥م ُمىلىل٤م شمرشمٞمٌٝمىلىل٤م ...  ىلىلذه شمرشمٞمىلىل٥م اًمّمىلىلاة 

 يٕمٜمل: سمس أؾم٠مل.

 صٚمقا اًمٗمجر ذم ُمزدًمٗم٦م؟ُم٤م  اًمِمٞمخ:

 ... صٚمقا اًمٗمجر ...  ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  70: 50/ 233) اهلدى والنور /

 (  00:  35: 07/ 233) اهلدى والنور /

 (  00:  50: 03/ 233) اهلدى والنور /
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 ٓى اهعادات تدخى يف اهبدع

  ؾ اًمٕم٤مدات شمدظمؾ ذم اًمٌدع. ُمداظمٚم٦م:

أٟمىلىلىلتؿ أقمٚمىلىلىلؿ سمىلىلىل٠مُمقر »ٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: ٓ، اًمٕمىلىلىل٤مدات شمىلىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلىلقم ىمقًمىلىلىلف قم اًمِمىلىلىلٞمخ:

، ومىلىلىلىل٢مذا يم٤مٟمىلىلىلىل٧م اًمٕمىلىلىلىل٤مدة ٓ َّتىلىلىلىل٤مًمػ اًمنمىلىلىلىليٕم٦م، ومٚمىلىلىلىلؽ اخلٞمىلىلىلىل٤مر إُمىلىلىلىل٤م أن شمٗمٕمٚمٝمىلىلىلىل٤م أو شدٟمٞمىلىلىلىل٤ميمؿ

اًْمٞمىَلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىل٧ُم ﴿شمىلدقمٝم٤م، وإٟمىلىلام ضمىل٤مء قمٚمٞمىلىلف اًمًىلام سمتح٘مٞمىلىلؼ ُمىل٤م ىم٤مًمىلىلف شمٕمىل٤ممم ذم اًم٘مىلىلرآن: 

ؿُ  ٞم٧ُم ًَمٙمىُل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلل َوَروىِل ٧ُم قَمٚمىَل اَم ِديٜمىًل٤ماإلِ  ًَمُٙمْؿ ِديٜمَُٙمْؿ َوَأْمَٛمىْل ، ومٝمىلق [3]المائادة:﴾ؾمىْل

ضم٤مء ًمٚم٘مٞم٤مم سمقفمٞمٗمىل٦م سمٞمىل٤من اًمىلديـ، أُمىل٤م اًمىلدٟمٞم٤م ومٝمىلل يمىلام شمىلرون ذم يمىلؾ يىلقم رء ضمديىلد، 

 .شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»وهلذا ىم٤مل ذم احلدي٨م اعمٕمرول: 

 (  00: 0 8: 12/ 251) اهلدى والنور /

 دات.وًمق يم٤مٟم٧م  ذه اًمٕم٤مدات اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٤ٌم ُمداظمٚم٦م:

وًمق يم٤مٟم٧م  ذه اًمٕم٤مدات ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدات، يٛمٙمـ أٟم٧م شمٕمٜمل وًمق يم٤مٟمىل٧م  اًمِمٞمخ:

 شمق ؿ أهن٤م ُمـ اًمٕم٤ٌمدات، أُم٤م قمغم طم٥ًم فم٤م ر يماُمؽ، شم٘مدر شميب ُمث٤مل؟

ُمثاً ذم ااٜمىل٤مئز ومٞمىلف قمىل٤مدات يمثىلػمة أو ُمىلثاً اخلىلٞمط اًمىلذي يٛمىلد ذم سمٕمىلض  ُمداظمٚم٦م:

 اعم٤ًمضمد.

 قمىلىل٤مدات شمتٕمٚمىلىلؼ سم٤مًمٕمٌىلىل٤مدات،  ىلىلذا ظمىلىلرج قمىلىلـ ُمقوىلىلقع ؾمىلىل١ماًمؽ إول، ذم اًمِمىلىلٞمخ:

وذم قم٤مدات ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ اًمٕم٤ٌمدات، وم٠مٟم٧م ضمئ٧م ُمث٤مًٓ سمىل٤مخلٞمط اًمىلذي يٛمىلد ذم سمٕمىلض 

اعم٤ًمضمد، ومٝمذه قم٤مدة شمٕمقد إمم ُم٤م ىمٚم٧م ًمؽ ًمٕمٚمؽ شمٕمٜمل قم٤مدات ُمتٕمٚم٘مىل٦م سم٤مًمٕمٌىل٤مدات، 
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وشمٌلم أن فمٜمل يم٤من ذم حمٚمف، ًمٞمس قم٤مدة حمْم٦م، وإٟمام ُمرشمٌٓم٦م سمٕمٌىل٤مدة، طمٞمٜمئىلذ ٟمحىلـ 

ُمىلىل٤م  ىلىلق اًمىلىلداومع ًمٚمٜمىلىل٤مس قمٚمٞمٝمىلىل٤م، إن يمىلىل٤من اًمىلىلداومع  ىلىلق رء ًمىلىلف قماىمىلىل٦م ٟمٜمٔمىلىلر هلىلىلذه اًمٕمىلىل٤مدة، 

سم٤مًمتىلىلديـ، ومٝمٜمىلىل٤م ٟمٜمٔمىلىلر إن يمىلىل٤من  ىلىلذا اًمتىلىلديـ اًم٘مّمىلىلد سمىلىلف زيىلىل٤مدة اًمت٘مىلىلرب إمم اهلل، ومخرضمىلىل٧م 

قمىلىلىلىلـ يمقهنىلىلىلىل٤م قمىلىلىلىل٤مدة ودظمٚمىلىلىلىل٧م ذم يمقهنىلىلىلىل٤م قمٌىلىلىلىل٤مدة، وسم٤مًمتىلىلىلىل٤مزم يمقهنىلىلىلىل٤م قمٌىلىلىلىل٤مدة همىلىلىلىلػم ذقمٞمىلىلىلىل٦م، 

، أُمىل٤م إن شق ردُمىلـ أطمىلدث ذم أُمرٟمىل٤م  ىلذا ُمىل٤م ًمىلٞمس ُمٜمىلف ومٝمىل»وؿمٛمٚمٝم٤م احلىلدي٨م اًمًىل٤مسمؼ: 

يم٤مٟم٧م  ذه اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٞم٧ًم ُم٘مّمقدة ًمذاهت٤م، وإٟمام ٕهن٤م ذم فمرل ُمـ فمرول سمٕمض 

اًمٜمىلىل٤مس ام٘مىلىلؼ ُمّمىلىلٚمح٦م ذقمٞمىلىل٦م أوًٓ  ىلىلل  ىلىلذه اعمّمىلىلٚمح٦م ٓ شمتح٘مىلىلؼ إٓ هبىلىل٤م، وصم٤مٟمٞمىلىل٤ًم ٓ 

 )اٟم٘مٓم٤مع(

وأطمًىلىلىلـ ُمثىلىلىل٤مل ًمىلىلىلديٜم٤م  ىلىلىلق ُمىلىلىل٤م ذيمرشمىلىلىلف ُمىلىلىلـ اخلىلىلىلط، ومٛمىلىلىلد اخلىلىلىلط ذم اعمًىلىلىل٤مضمد سمدقمىلىلىل٦م 

ذم اعمًىلىل٤مضمد، اًمٚمٝمىلىلؿ إٓ ذم سمٕمىلىلض اعمًىلىل٤مضمد وذم وىلىلاًم٦م ٓ جيىلىلقز آقمىلىلتامد قمٚمٞمٝمىلىل٤م 

وىم٧م حمدد، أقمٜمل: اعم٤ًمضمد اًمتل سمٜمٞم٧م ُمٜمحرومىل٦م قمىلـ اًم٘مٌٚمىل٦م أو مل شمٙمىلـ ذم إصىلؾ 

سمٜمٞمىلىل٧م ُمًىلىلجدًا، إٟمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م دارًا صمىلىلؿ أوىمٗمىلىل٧م ُمًىلىلجدًا واشمٗمىلىلؼ قمىلىلغم أن ىمٌٚمىلىل٦م  ىلىلذه اًمىلىلدار 

ُمٜمحرومىلىلىل٦م يٛمٞمٜمىلىلىل٤ًم أو يًىلىلىل٤مر، ومٝمٜمىلىلىل٤م ًمتّمىلىلىلحٞمح شمًىلىلىلقي٦م اًمّمىلىلىلػ ًمٚمجام ىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اعمّمىلىلىلٚملم ٓ 

ُمىلـ ُمىلد اخلىلٞمط  ىلذا أو  ىلذا اخلىلط، شمٜمٌٞمٝمىل٤ًم وشمٕمٚمىلٞماًم وًمٙمىلـ ًمىلٞمس إمم إسمىلد؛ ٕٟمىلف  سم٠مس

يٜمٌٖمل اَّت٤مذ وؾمٞمٚم٦م أظمرى يًتٖمٜمك هب٤م قمـ  ذه اًمقؾمىلٞمٚم٦م إومم، يمىل٠من يّمىلحح ُمىلثاً 

ىمٌٚمىلىل٦م اعمًىلىلجد سمٌٜم٤مئىلىلف سمىلىل٤مب، وًمىلىلق ؿمىلىلٙمكم وًمىلىلق ُمىلىلـ ظمِمىلىل٥م ظمٗمٞمىلىلػ أو ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مسمف ذًمىلىلؽ، 

٤مضمد اًمتىلىلىلىلل ىمٌٚمتٝمىلىلىلىل٤م صىلىلىلىلحٞمح٦م سمحٞمىلىلىلىل٨م أن اًمىلىلىلىلداظمؾ رأؾمىلىلىلىل٤ًم يتقضمىلىلىلىلف إمم اًم٘مٌٚمىلىلىلىل٦م، أُمىلىلىلىل٤م اعمًىلىلىلىل

وادم٤م ٝم٤م إمم اًم٘مٌٚم٦م واًمٙمٕم٦ٌم صحٞمح، ومقوع  ذا اخلط ُمىلـ اًمٌىلدع اًمْمىلاًم٦م؛ ٕهنىل٤م 

شمٜم٤مذم اًمًٜم٦م، أقمٜمل: شمٜم٤مذم ؾمٜم٦م شمًقي٦م اًمّمٗمقل، وشمٜم٤مذم ىمٞم٤مم أئٛم٦م اعم٤ًمضمد سمقاضم٥م 

إُمىلىلىلىلىلر سمتًىلىلىلىلىلقي٦م اًمّمىلىلىلىلىلٗمقل، وُمىلىلىلىلىل٤م يتٕمٚمىلىلىلىلىلؼ سم٤معمّمىلىلىلىلىلٚملم ومىلىلىلىلىل٢مهنؿ إذا اقمتىلىلىلىلىل٤مدوا اًمّمىلىلىلىلىلاة ذم 

قل ومٞمٝمىلىل٤م قمىلىلغم اخلىلىلٞمط، وم٘مىلىلد يّمىلىلٚمقن ذم ُمًىلىلجد ًمىلىلٞمس ومٞمىلىلف اعمًىلىل٤مضمد، وشمًىلىلقي٦م اًمّمىلىلٗم

ظمٞمط، وىمىلد يٙمىلقن ذم اعمّمىلٚمٞم٤مت اًمتىلل سمىلدأت شمٜمتنمىل  ىلذه اًمًىلٜم٦م واحلٛمىلد هلل ذم يمثىلػم 
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ُمـ اًمٌاد يّمٚمقن ذم اًمٕمراء، ومتجد اًمّمػ ُمـ أؾمقأ اًمّمٗمقل، ٓ مًٜمقن؛ ٕهنؿ 

مل يتٛمرٟمىلىلىلىلىلقا ذم ُمًىلىلىلىلىل٤مضمد ؿ، ومل يٛمىلىلىلىلىلرهنؿ أئٛمىلىلىلىلىلتٝمؿ قمىلىلىلىلىلغم شمًىلىلىلىلىلقي٦م اًمّمىلىلىلىلىلػ؛ ٕهنىلىلىلىلىلؿ ٓ 

ن إٓ قمىلىلىلىلغم اخلىلىلىلىلٞمط، ومٝمىلىلىلىلؿ يٕمتٛمىلىلىلىلدون ُمىلىلىلىلع أئٛمىلىلىلىلتٝمؿ قمىلىلىلىلغم اًمّمىلىلىلىلاة قمىلىلىلىلغم اخلىلىلىلىلٞمط يّمىلىلىلىلٚمق

ًمٌٕمض أصم٤مر اًمتىلل ضمىل٤مءت قمىلـ  اً اعمٌتدع، و ذا سما ؿمؽ ُمـ وطمل اًمِمٞمٓم٤من، وشم٠ميمٞمد

سمٕمىلىلض ؾمىلىلٚمٗمٜم٤م اًمىلىلذي ي٘مىلىلقل: ُمىلىل٤م أطمىلىلدصم٧م سمدقمىلىل٦م إٓ وأُمٞمتىلىل٧م ؾمىلىلٜم٦م.  ىلىلذه طم٘مٞم٘مىلىل٦م ٟمٚمٛمًىلىلٝم٤م 

 عمس اًمٞمد.

ل ٓ ي٘مىلقل أطمىلد ًمٚمثىل٤مين و ذه  ق اعمث٤مل سملم أيىلديٙمؿ، ُمىلد اخلىلط ذم اعمًىلجد ًمٙمىل

يىلىل٤م أظمىلىلل شم٘مىلىلدم وشمىلىل٠مظمر، طمتىلىلك يّمىلىلٌح اًمّمىلىلػ ُمًىلىلت٘مٞماًم م٤مُمىلىل٤ًم يمىلىلام يمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل يٗمٕمىلىلؾ 

واخلٚمٗمىلىل٤مء ُمىلىلـ سمٕمىلىلده، طمتىلىلىلك يمىلىل٤من ذم زُمىلىلـ قمىلىلثامن ريض اهلل قمٜمىلىلىلف عمىلىل٤م اشمًىلىلع اعمًىلىلىلجد 

اًمٜمٌىلىلىلقي سم٤معمّمىلىلىلٚملم، وشمٙمىلىلىل٤مصمرت اًمّمىلىلىلٗمقل شمٙمىلىلىل٤مصمرًا قمٔمىلىلىلٞماًم ضمىلىلىلدًا، ويمىلىلىلؾ ؿمخّمىلىلىل٤ًم ُمٕمٞمٜمىلىلىل٤ًم 

ٞمع سمتًقي٦م اًمّمٗمقل وي٤ًمقمده ذًمؽ اعمقفمػ، وما سمتًقي٦م اًمّمٗمقل، ومٝمق ي٠مُمر ااٛم

ي٘مقًمىلىلىلىلقا: اهلل أيمىلىلىلىلؼم، إٓ سمٕمىلىلىلىلد أن يًىلىلىلىلٛمع ُمىلىلىلىلـ اعمًىلىلىلىلقي ًمٚمّمىلىلىلىلٗمقل سمىلىلىلىل٠من اًمّمىلىلىلىلٗمقل ىمىلىلىلىلد 

اؾمىلتقت،  ىلذه اًمًىلٜمـ ىمىلد أًمٖمٞمىل٧م ُمٜمىلذ زُمىلـ سمٕمٞمىلد، صمىلؿ وضمىلدت أن اًمقؾمىل٤مئؾ اعمٞمنىلىلة 

عمىلىلد اخلىلىلط ذم اعمًىلىل٤مضمد، وشمٗمٜمٜمىلىلقا ومٞمٝمىلىل٤م، وصىلىل٤مروا يٓمٌٕمىلىلقا اًمًىلىلج٤مضمٞمد سمخىلىلط أسمىلىلٞمض، 

ظمىلىلىلط ُمىلىلىلـ أول اعمًىلىلىلىلجد إمم آظمىلىلىلره،  ىلىلىلذا يمٚمىلىلىلف شمٕمٓمٞمىلىلىلؾ ُٕمىلىلىلر شمًىلىلىلىلقي٦م ًمىلىلىلٞمس  ٜمىلىلىل٤مك ُمىلىلىلد 

اًمّمٗمقل اًمذي يم٤من اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ي٤ٌمًمغ ذم احلض قمغم شمًقيتٝم٤م إمم درضم٦م 

ؾمىلىلىلىلىلقوا »  شًمتًىلىلىلىلىلقون صىلىلىلىلىلٗمقومٙمؿ أو ًمٞمخىلىلىلىلىل٤مًمٗمـ اهلل سمىلىلىلىلىللم وضمىلىلىلىلىلق ٙمؿ»أٟمىلىلىلىلىلف يمىلىلىلىلىل٤من ي٘مىلىلىلىلىلقل: 

ُمىلـ مىل٤مم »ذم اًمروايىل٦م إظمىلرى:   شصٗمقومٙمؿ وم٢من شمًقي٦م اًمّمٗمقل ُمـ طمًـ اًمّماة

 .شّماةاًم

وُمىلىلىلع صىلىلىلح٦م  ىلىلىلذه إطم٤مديىلىلىل٨م سم٤معمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم أىمىلىلىلقل، ىمىلىلىلد أ ىلىلىلدر ٤م إئٛمىلىلىل٦م؛ ٕن اإلُم٤مُمىلىلىل٦م 

واًمت٠مذيـ اًمٞمقم يمٙمؾ اًمقفم٤مئػ اًمديٜمٞم٦م أصٌح٧م يم٤ًمئر اًمقفم٤مئػ احلٙمقُمٞم٦م، وفمٞمٗم٦م 
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ي١مدهيىلىلىل٤م اعمقفمىلىلىلػ ٓ ي٘مّمىلىلىلد هبىلىلىل٤م وضمىلىلىلف اهلل، وٓ يٌتٖمىلىلىلل هبىلىلىل٤م وضمىلىلىلف اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم، 

يمت٤مومىلىلىلف سمىلىلىلده يرُمٞمىلىلىلف أُمىلىلىلؾ احلٛمىلىلىلؾ قمىلىلىلغم وم٤مإلُمىلىلىل٤مم سمىلىلىلده خيٚمىلىلىلص ُمىلىلىلـ  ٤مًمقفمٞمٗمىلىلىل٦م يم٢مٟمًىلىلىل٤من طم٤م

أروىلىل٤ًم، سمٞمىلىلٜمام اإلُمىلىل٤مم ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤مء اهلل رسمٜمىلىل٤م  ٞمىلىل٠م ًمىلىلف ضمىلىلق يٙمتًىلىل٥م سمقاؾمىلىلٓمتف أًمىلىلقل احلًىلىلٜم٤مت 

ُمىلىلـ ؾمىلىلـ ذم اإلؾمىلىلام ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م ومٚمىلىلف أضمر ىلىل٤م وأضمىلىلر ُمىلىلـ قمٛمىلىلؾ هبىلىل٤م إمم »ًمىلىلٞماً وهنىلىل٤مرًا، 

ومٝمذا اإلُم٤مم يمٚمىلام دل أطمىلد اعمّمىلٚملم  شيقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، دون أن يٜم٘مص ُمـ أضمقر ؿ ؿمٞمئ٤مً 

٦م أو قمغم طمٙمىلؿ ذقمىلل وم٤م تىلدى سمىلف اعمّمىلكم، يمٚمىلام ومٕمٚمىلف يمتىل٥م أضمىلره ًمىلذًمؽ قمغم ؾمٜم

اًمذي أرؿمده، ًمٙمـ مل يٕمد  ٜم٤مك رهم٦ٌم ذم ُمثؾ  ذه إضمقر أضمٚمىل٦م سم٘مىلدر ُمىل٤م قمٜمىلد ؿ 

ُمىلىلىلـ اًمرهمٌىلىلىل٦م ذم إضمىلىلىلقر اًمٕم٤مضمٚمىلىلىل٦م، ًمىلىلىلذًمؽ وم٢مُمىلىلىل٤مم اعمًىلىلىل٤مضمد ٓ يٙمىلىلىل٤مد شم٘مىلىلىل٤مم اًمّمىلىلىلاة إٓ 

 ىلىلىلىلىلىلذيـ احلىلىلىلىلىلىلديثلم ، سمٛمثىلىلىلىلىلىلؾ اًمّمىلىلىلىلىلىلٗمقلوي٘مىلىلىلىلىلىلقل: اهلل أيمىلىلىلىلىلىلؼم، ٓ يىلىلىلىلىلىل٠مُمر اًمٜمىلىلىلىلىلىل٤مس سمتًىلىلىلىلىلىلقي٦م 

اًمّمحٞمحلم وٟمحق ىل٤م، وإن ؾمىلٛمٕم٧م ومٚمتًىلٛمٕمـ طمىلدي٨م ٓ أصىلؾ ًمىلف، اؾمىلتقوا، إن اهلل 

 ٓ يٜمٔمر إمم اًمّمػ إقمقج، طمدي٨م ٓ أصؾ ًمف.

 ...ُمداظمٚم٦م:

اعمٞم٧م ُم٤م يًتحؼ اًمٕمزاء  ذا، طمدي٨م ٓ أصؾ ًمف ذم يمت٥م اًمًٜم٦م إـماىم٤ًم،  اًمِمٞمخ:

ِمىلىلىل٤مم ذم ؾمىلىلىلقري٤م ويٕمجىلىلىل٥م اإلٟمًىلىلىل٤من يمٞمىلىلىلػ شمِمىلىلىلٞمع  ىلىلىلذه إطم٤مديىلىلىل٨م،  ىلىلىلذه قمٜمىلىلىلدٟم٤م ذم اًم

ُمِمٝمقر  ذا احلىلدي٨م، وضمئىل٧م  ٜمىل٤م وؾمىلٛمٕمتف أيْمىل٤ًم، و ٙمىلذا، وم٤مٕطم٤مديىل٨م اًمّمىلحٞمح٦م 

أُم٤مشمق ٤م، وإطم٤مدي٨م اًمتل ٓ أصؾ هل٤م أطمٞمق ىل٤م، ويمىلذًمؽ يٗمٕمٚمىلقن سم٤مًمًىلٜمـ يٛمٞمتقهنىل٤م، 

 ويمؾ يقم سمدقم٦م ضمديدة، وُمـ  ذه اًمٌدع  ذا اخلٞمط.

ذا ىمىلىلىلد إذًا: اخلىلىلىلط  ىلىلىلذا اًمىلىلىلذي يقوىلىلىلع ذم اعمًىلىلىلجد شمىلىلىل٤مرة يٙمىلىلىلقن سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م، و ىلىلىل

قمىلىلىلرومتؿ اًمًىلىلىل٥ٌم، وشمىلىلىل٤مرة ىمىلىلىلد يٙمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ سمىلىلىل٤مب اعمّمىلىلىلٚمح٦م اعمرؾمىلىلىلٚم٦م، ًمت٘مىلىلىلقيؿ اًم٘مٌٚمىلىلىل٦م ذم 

ُمًجد صٗمتف يمام ذيمرت ًمٙمؿ آٟمٗم٤ًم، ًمٙمـ اًمرو٤م هبذا اخلٞمط ذم اعمًجد  ذا اًمىلذي 

ُمٜمحىلىلرل قمىلىلـ اًم٘مٌٚمىلىل٦م، ومٝمىلىلذا أيْمىلىل٤ًم ٓ جيىلىلقز؛ ٕٟمىلىلف جيىلىل٥م شم٘مىلىلقيؿ ااىلىلدار طمتىلىلك اإلٟمًىلىل٤من 
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ٕمىلض اعماطمٔمىل٤مت يٙمىلقن اعمًىلجد يًتقي ذم صاشمف إمم اًم٘مٌٚم٦م، صمىلؿ ٟمحىلـ ٟماطمىلظ سم

ٟمًٛمٞمف ىمٓمٕمتلم، داظمكم وظم٤مرضمل، اًمداظمكم يًٛمقه احلرم، اًم٤ًمطم٦م ؾم٤مطم٦م اعمًجد 

أو ىمًؿ ُمٚمحؼ سم٤معمًجد، ومتجد اًمٜم٤مس اًمذيـ يّمٚمقن ذم اًمداظمؾ قمغم اخلٞمط قمغم 

اًم٘مٌٚمىلىلىل٦م، أُمىلىلىل٤م اًمٜمىلىلىل٤مس اًمىلىلىلذيـ يّمىلىلىلٚمقن وراء ُمٜمحىلىلىلروملم قمىلىلىلـ اًم٘مٌٚمىلىلىل٦م؛ ٕٟمىلىلىلف ىمٌٚمىلىلىلتٝمؿ ااىلىلىلدار 

ار وم٤مصىلىلؾ سمىلىللم اًم٘مًىلىلؿ اخلىلىل٤مرضمل واًم٘مًىلىلؿ اًمىلىلداظمكم، ومٝمىلىلؿ اًمىلىلذي أُمىلىل٤مُمٝمؿ، و ىلىلذا ااىلىلد

يًىلىلىلت٘مٌٚمقن ااىلىلىلدار، ومتجىلىلىلد اًمىلىلىلذي ذم داظمىلىلىلؾ اعمًىلىلىلجد يّمىلىلىلكم  ٙمىلىلىلذا، و ىلىلىلذا يّمىلىلىلكم 

 ٙمىلىلذا؛ ٕٟمىلىلف  ىلىلذا ُم٘متىلىلدي سمىلىل٤مخلٞمط واخلىلىلٞمط وضمىلىلف إمم اًم٘مٌٚمىلىل٦م، و ىلىلذا ُم٘متىلىلدي سم٤ماىلىلدار 

اًمىلىلذي  ىلىلق ااىلىلدار اعمتىلىل٠مظمر قمىلىلـ ضمىلىلدار اًم٘مٌٚمىلىل٦م، اًمًىلىل٥ٌم همٗمٚمىلىل٦م اًمٜمىلىل٤مس وقمىلىلدم اٟمتٌىلىل٤م ٝمؿ، 

د ؿ قمىلىلغم وؾمىلىل٤مئؾ ُم٤مديىلىل٦م، ًمٞمًىلىل٧م ظم٤مرضمىلىل٦م ُمىلىلـ اًمٕم٘مىلىلؾ وٓ ُمىلىلـ اًمٚمىلىل٥م واًم٘مٚمىلىل٥م، واقمىلىلتام

أفمىلىلـ أٟمىلىلؽ قمرومىلىل٧م أن اعمثىلىل٤مل اًمىلىلذي أشمٞمىلىل٧م سمىلىلف ىمىلىلد يٙمىلىلقن شمىلىل٤مرة وؾمىلىلٞمٚم٦م ذقمٞمىلىل٦م ذم وىمىلىل٧م 

حمىلىلدد، وطمٞمٜمئىلىلذ يىلىلدظمؾ ذم سمىلىل٤مب اعمّمىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلٚم٦م، وشمىلىل٤مرة يٙمىلىلقن ُمىلىلـ سمىلىل٤مب اًمٌدقمىلىل٦م 

ن اظمتٚمٗمىلىلقا ذم اًمْمىلىلاًم٦م اًمتىلىلل اشمٗمىلىلؼ اًمٕمٚمىلىلامء قمىلىلغم احلٙمىلىلؿ قمٚمٞمٝمىلىل٤م سمٌىلىلدقمٞمتٝم٤م؛ ٕهنىلىلؿ وإ

يمىلىلقن  ىلىلؾ يقضمىلىلد ذم اإلؾمىلىلام سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م أم ٓ، ًمٙمىلىلٜمٝمؿ اشمٗم٘مىلىلقا أن اًمٌدقمىلىل٦م إذا يم٤مٟمىلىل٧م 

خم٤مًمٗمىلىل٦م ًمٚمًىلىلٜم٦م ومٝمىلىلل وىلىلاًم٦م،  ىلىلذه ًمىلىلٞمس ومٞمٝمىلىل٤م ظمىلىلال إـماىمىلىل٤ًم، ًمٙمىلىلـ سمدقمىلىل٦م ٓ َّتىلىل٤مًمػ 

 اًمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ُم٤ٌمذة، وضمد ُمـ ىم٤مل ُمع إؾمػ أهن٤م شمٙمقن سمدقم٦م طمًٜم٦م.

٠من هلىلىلىلىل٤م صىلىلىلىلٚم٦م أطمٞم٤مٟمىلىلىلىل٤ًم سمىلىلىلىلٌٕمض إذًا: ُمىلىلىلىل٤م ؾمىلىلىلىلٛمٞمتف أٟمىلىلىلىل٧م ُمىلىلىلىلـ اًمٕمىلىلىلىل٤مدات صمىلىلىلىلؿ أووىلىلىلىلح٧م سمىلىلىلىل

اًمٕمٌىلىل٤مدات،  ىلىلذه ىمىلىلد شمىلىلدظمؾ ذم سمىلىل٤مب اعمّمىلىل٤مًمح اعمرؾمىلىلٚم٦م، ومتٙمىلىلقن ضمىلىل٤مئزة، وٓ شمىلىلدظمؾ 

 ومتٙمقن سمدقم٦م واًم٦م. ي٤م اهلل ي٤م يمريؿ. شمٗمْمؾ.

 ( 00:  08: 09/ 251) اهلدى والنور /
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 : ¢ٓى ق٘ي اهِيب 

 كى بدعٞ ضالهٞ ًّ اهعاَ املدص٘ص

ىمىلىلىلىلىلىل٤مل:  ىلىلىلىلىلىلذا ُمىلىلىلىلىلىلـ اًمٕمىلىلىلىلىلىل٤مم  ش٦ميمىلىلىلىلىلىلؾ سمدقمىلىلىلىلىلىل٦م وىلىلىلىلىلىلاًم»ىمىلىلىلىلىلىل٤مل أطمىلىلىلىلىلىلد اًمٗم٘مٝمىلىلىلىلىلىل٤مء: إن طمىلىلىلىلىلىلدي٨م: 

 ص سمحدي٨م ..ّمِّ اعمخّمقص ظُم 

 أي طمدي٨م؟ اًمِمٞمخ:

 ىلذا احلىلدي٨م ىمىل٤مل:  ىلذا قمىل٤مم خمّمىلقص سمحىلدي٨م:   شيمؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م» ُمداظمٚم٦م:

يىل٤م ؿمىلٞمخ! ٟمحىلـ ٟمٕمىلرل أن ُمىل٤م شمىلذ ٥م إًمٞمىلف خمىل٤مًمػ ًمٚم٘مىلقل  ىلذا،  شُمـ ؾمـ ؾمٜم٦م طمًىلٜم٦م»

 ومام  ق ردك قمغم اًمٕم٤ممل  ذا ـمٌٕم٤ًم ضمزاك اهلل ظمػم؟

 قمٚمٞمف  ذا اًم٘مقل .. اُم٤ٌمرح رددٟم٤م اًمِمٞمخ:

 ُم٤ميمٜم٧م  ٜم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ًمؽ..  وايش ٟمًقي اًمِمٞمخ:

 ...  ُمداظمٚم٦م:

ٟمٕمؿ، قمٜمدٟم٤م أظمل أذـمىل٦م طمىلقل  ىلذا احلىلدي٨م سمٕمْمىلٝم٤م ُمٓمىلقل ضمىلدًا ُمًٌىلط  اًمِمٞمخ:

وسمٕمْمىلىلىلٝم٤م خمتٍمىلىلىل يمىلىلىل٤مُٕمس، إذا شمىلىلىلذيمرٟم٤م اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم اًمتىلىلىلل ضمىلىلىل٤مء احلىلىلىلدي٨م ومٞمٝمىلىلىل٤م اشمْمىلىلىلح 

هبىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م،   شيمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م»سمٓمىلىلىلان َّتّمىلىلىلٞمص قمٛمىلىلىلقم ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

ًمٙمٜمل أؿمىلٕمر سمىل٠من اعمًىل٠مًم٦م امتىل٤مج إمم رء ُمىلـ اًمتٗمّمىلٞمؾ وأٟمىل٤م أؾمىلؽميح إمم ُمثىلؾ  ىلذا 
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اًمتٗمّمٞمؾ وًمق أٟمف همىلػمي يٛمىلؾ ُمىلـ شمٙمىلراره.. أؾمىلؽميح عمثىلؾ  ىلذا اًمتٗمّمىلٞمؾ عمىل٤م ومٞمىلف ُمىلـ 

وم٤مئدة ًمٖمػمي إذا يم٤من همػمي يتحٛمٚمٜمل وم٢مذا قمٜمدك اؾمتٕمداد ًمٚمتٗمّمٞمؾ طمتك أومّمؾ ًمىلؽ 

 ُم٤م  ق رأيؽ؟

: ُمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم احلىلىلىلدي٨م يمىلىلىلام ضمىلىلىل٤مء ذم اعمّمىلىلىلدر اًمىلىلىلذي يٕمىلىلىلزى إًمٞمىلىلىلف ـمٞمىلىلىل٥م! أوًٓ  اًمِمىلىلىلٞمخ:

احلدي٨م دائاًم وأسمدًا و ق ذم صحٞمح ُمًىلٚمؿ يرويىلف سم٢مؾمىلٜم٤مده اًمّمىلحٞمح قمىلـ ضمريىلر سمىلـ 

ومجىلىلىلىل٤مءه أقمىلىلىلىلراب  ¢قمٌىلىلىلىلد اهلل اًمىلىلىلىلٌجكم ريض اهلل قمٜمىلىلىلىلف ىمىلىلىلىل٤مل: يمٜمىلىلىلىل٤م ضم٤مًمًىلىلىلىللم ُمىلىلىلىلع اًمٜمٌىلىلىلىلل 

جمت٤م  اًمىلٜمامر ُمت٘مٚمىلدي اًمًىلٞمقل قمىل٤مُمتٝمؿ ُمىلـ ُميىل سمىلؾ يمٚمٝمىلؿ ُمىلـ ُميىل، ومٚمىلام رآ ىلؿ 

مٕمر وضمٝمف أي: أؾمٗم٤ًم وطمزٟم٤ًم قمغم وم٘مر ؿ صمؿ ظمٓم٥م اًمّمح٤مسم٦م وم٘مىل٤مل:  ¢رؾمقل اهلل 

ْقٓ ﴿» قَل َربِّ ًَمىلىلىل َىلىلىلْقُت وَمٞمَُ٘مىلىلىل َديُمُؿ اعمْ ٠ْميِتَ َأطَمىلىلىل ـْ ىَمٌْىلىلىلِؾ َأْن َيىلىلىل
٤م َرَزىْمٜمىَلىلىل٤ميُمْؿ ُِمىلىلىل ـْ َُمىلىلىل

قا ُِمىلىلىل َوَأْٟمِٗمُ٘مىلىلىل

لمَ  ٤محِلِ ـَ اًمّمَّ ـْ ُِم َق َوَأيُم دَّ ْرشَمٜمِل إِمَم َأضَمٍؾ ىَمِري٥ٍم وَم٠َمصَّ صمؿ ىم٤مل قمٚمٞمف   ش[40منافقون:]ال﴾َأظمَّ

سمدر ىلىلف.. سمىلىلديٜم٤مره.. سمّمىلىل٤مع سمىلىلره.. سمّمىلىل٤مع  –أي: ًمٞمتّمىلىلدق  -شمّمىلىلدق رضمىلىلؾ »اًمًىلىلام: 

وذيمر أؿمٞم٤مء أظمرى طمْم٤ًم ًمٚمّمح٤مسم٦م قمغم اًمّمدىم٦م وم٘م٤مم رضمؾ ُمـ احل٤م.يـ   شؿمٕمػمه

ومرضمىلىلع و ىلىلق مٛمىلىلؾ ذم ـمىلىلرل صمقسمىلىلف ُمىلىل٤م شمٞمنىلىل ًمىلىلف ُمىلىلـ اًمّمىلىلدىم٦م وووىلىلٕمٝم٤م أُمىلىل٤مم اًمرؾمىلىلقل 

ف قمٚمٞمف اًمًام اًمذيـ طمقًمف ُم٤م ومٕمؾ ص٤مطمٌٝمؿ ىمىل٤مم يمىلؾ قمٚمٞمف اًمًام، ومٚمام رأى أصح٤مسم

قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام يمىلىلىل٠ميمقام اهلل ُمىلىلىلٜمٝمؿ ًمٞمٕمىلىلىلقد سمىلىلىلام شمٞمنىلىلىل ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ اًمّمىلىلىلدىم٦م ومىلىلىل٤مضمتٛمع ًمرؾمىلىلىلقل 

اا٤ٌمل ُمـ اًمّمدىم٤مت ومٚمام رأى ذًمؽ قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام شمٜمقر وضمٝمف يم٠مٟمف ُمذ ٌىل٦م 

ه يم٤مًمٗمْمىلىلىل٦م اعمٓمٚمٞمىلىلىل٦م سم٤مًمىلىلىلذ ٥م ومرطمىلىلىل٤ًم وهورًا سم٤مؾمىلىلىلتج٤مسم٦م أصىلىلىلح٤مسمف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ُٕمىلىلىلر

ُمـ ؾمـ ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومٚمف أضمر ٤م »إي٤م ؿ سم٤مًمّمدىم٦م، صمؿ ىم٤مل هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم: 

وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م دون أن يىلٜم٘مص ُمىلـ أضمىلر ؿ رء، وُمىلـ ؾمىلـ ذم 

اإلؾمام ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م ومٕمٚمٞمف وزر ٤م ووزر ُمىلـ قمٛمىلؾ هبىل٤م إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م دون أن يىلٜم٘مص 

 .شُمـ أوزار ؿ رء
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ٛمٕمتٛمق ٤م شمت٠ميمىلىلدون ُمٕمىلىلل سم٠مٟمىلىلف ًمىلىلٞمس  ٜمىلىل٤مك سمدقمىلىل٦م طمىلىلدصم٧م أن اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم سمٕمىلىلد أن ؾمىلىل

طمتىلىلىلىلك يٗمنىلىلىلىل احلىلىلىلىلدي٨م سمٛمىلىلىلىلـ اسمتىلىلىلىلدع ذم اإلؾمىلىلىلىلام سمدقمىلىلىلىل٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م، يمىلىلىلىلؾ ُمىلىلىلىل٤م ذم إُمىلىلىلىلر أن 

اًمرؾمىلىلقل أُمىلىلر ؿ سم٤مًمّمىلىلىلدىم٦م، وىمىلىلد يم٤مٟمىلىل٧م اًمّمىلىلىلدىم٦م ُمىلىل٠مُمقر هبىلىل٤م ىمٌىلىلىلؾ  ىلىلذه احل٤مدصمىلىلىل٦م؛ ٕن 

أي٦م يم٤مٟم٧م ٟمزًم٧م، وم٢مذًا:  ذا اًمرضمؾ إول ُم٤م اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م وًمٙمٜمىلف 

ُمتجىل٤موسملم ُمٕمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام  ¢تح ـمري٘م٤ًم يم٤من ُمٖمٚم٘م٤ًم قمٛمٚمٞم٤ًم.. يم٤من أصىلح٤مب اًمٜمٌىلل وم

ذم ُمققمٔمتىلىلف، وًمٙمىلىلٜمٝمؿ مل يٜمتٌٝمىلىلقا إمم أن  ىلىلذا اًمتجىلىل٤موب جيىلىل٥م أن ي٘مىلىلؽمن ُمٕمىلىلف اًمٕمٛمىلىلؾ 

ُمىلىلـ »ومٗمىلىلتح سمىلىل٤مب اًمٕمٛمىلىلؾ ذًمىلىلؽ اًمرضمىلىلؾ إول، ومٚمىلىلام شمٌٕمىلىلف ُمىلىلـ اشمٌٕمىلىلف ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

ًىلىلىلٜم٦م  ٜمىلىلىل٤م؟  ىلىلىلل اًمّمىلىلىلدىم٦م سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ُمىلىلىل٤م  ىلىلىلل اًمًىلىلىلٜم٦م احل  شؾمىلىلىلـ ذم اإلؾمىلىلىلام ؾمىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلٜم٦م

 هل١مٓء إقمراب اًمٗم٘مراء.

ومىلىلىلىل٢مذًا: إذا ٟمٔمرٟمىلىلىلىل٤م وم٘مىلىلىلىلط إمم  ىلىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىلىل٦ٌم سمٓمىلىلىلىلؾ شمٗمًىلىلىلىلػم احلىلىلىلىلدي٨م سمٛمىلىلىلىلـ اسمتىلىلىلىلدع ذم 

 اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م؛ ٕٟمف ًمٞمس ذم احل٤مدصم٦م سمدقم٦م وىمٕم٧م.

ويمٜمىلىلىلىل٧م أىمىلىلىلىلقل وٓ أزال أىمىلىلىلىلقل: يًىلىلىلىلتحل رضمىلىلىلىلؾ أقمجٛمىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلثكم أًمٌىلىلىلىل٤مين أن ي٘مىلىلىلىلقل 

٨م ٓ سمدقمىلىل٦م ومٞمٝمىلىل٤م أن ي٘مىلىلقل: ًمىلىلٞمس ًمٗمىلىلظ اًمرؾمىلىلقل وإٟمىلىلام سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم ُمثىلىلؾ  ىلىلذه احل٤مدصمىلىل٦م طمٞمىلىل

ت٠مويىلىلؾ ًمٚمحىلىلدي٨م أؾمىلىلتحل أٟمىلىل٤م وأٟمىلىل٤م رضمىلىلؾ أًمٌىلىل٤مين اًماًمٚمٗمىلىلظ اًمىلىلذي  ىلىلؿ يٜمحرومىلىلقن إًمٞمىلىلف ذم 

أقمجٛمل أن أىمقل: ُمىلـ اسمتىلدع ذم اإلؾمىلام سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م؛ ٕن ااٛمٝمىلقر ؾمىلٞم٘مقًمقن: يىل٤م 

 ؿمىلىلىلٞمخ! ُمىلىلىل٤م اًمىلىلىلذي شم٘مقًمىلىلىلف.. أيىلىلىلـ اًمٌدقمىلىلىل٦م  ٜمىلىلىل٤م؟!  ٜمىلىلىل٤م ٓ سمدقمىلىلىل٦م، إذًا: أٟمىلىلىل٧م خمٓمىلىلىل  طمٞمىلىلىلٜمام

شم٘مقل: ُمـ اسمتدع ذم اإلؾمام سمدقم٦م طمًٜم٦م وًمٙمٜمٜمىلل إذا ٟمٓم٘مىل٧م سمٚمٗمىلظ اًمرؾمىلقل ٓ أطمىلد 

جيىلىلرؤ قمىلىلغم َّتٓمئتىلىلل ٕن اًمًىلىلٜم٦م احلًىلىلٜم٦م شمٜمٓمٌىلىلؼ قمىلىلغم ومٕمىلىلؾ  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ عمىلىل٤مذا؟ ٕن 

اًمّمدىم٦م طمًٜم٦م سما ؿمؽ ُمٕمرول طمًٜمٝم٤م ذقم٤ًم ومٝمق مل ي٠مت سمٌمىلء، يمىلؾ ُمىل٤م ذم إُمىلر 

داه ومٙمىل٤من ًمىلف أضمىلره وأضمىلر ُمىلـ أٟمف اٟمٓمٚمؼ ىمٌؾ أي إٟم٤ًمن آظمىلر وم٤مىمتىلدى ٟمىل٤مس آظمىلرون هبىل

قمٛمؾ سمف إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م، وطمٞمٜمئىلذ يٙمىلقن  ىلذا احلىلدي٨م ُمٓم٤مسم٘مىل٤ًم هبىلذا اعمٕمٜمىلك أو هبىلذا 
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 اًمتٗمًػم اًمّمحٞمح ًمٚمحدي٨م أظمر و ق إو٤موم٦م ..

 )اٟم٘مٓم٤مع ذم اًمّمقت(

إمم آظمىلر احلىلدي٨م، إذًا: ًمىلٞمس   شيم٤من ًمف أضمره وأضمر ُمـ قمٛمىلؾ سمىلف إمم يىلقم اًم٘مٞم٤مُمىل٦م»

إمم ؾمىلىلىلىلٜم٦م طمًىلىلىلىلٜم٦م أو إمم  ىلىلىلدًى  ىلىلىلىلداٟم٤م اًمرؾمىلىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلىلف  ُمىلىلىلـ دقمىلىلىلىل٤م إمم سمدقمىلىلىلىل٦م وإٟمىلىلىلام دقمىلىلىلىل٤م

 اًمًام إًمٞمف،  ذا إذا وىمٗمٜم٤م قمٜمد ؾم٥ٌم ورود احلدي٨م.

وأٟمىلىلىل٤م أذيمىلىلىلر هبىلىلىلذه اعمٜم٤مؾمىلىلىل٦ٌم وم٤مئىلىلىلدة قمٚمٛمٞمىلىلىل٦م: ي٘مىلىلىلقل قمٚمىلىلىلامء اًمتٗمًىلىلىلػم: إذا قمىلىلىلرل ؾمىلىلىل٥ٌم 

ٟمزول أي٦م ومٝمؿ ٟمّمػ ُمٕمٜمك أي٦م واًمٜمّمػ اًمث٤مين يٗمٝمىلؿ ُمىلـ إؾمىلٚمقب اًمٕمىلر ، أٟمىل٤م 

ًمتٗمًػمي أىمقل: إذا قمرومٜم٤م ؾمىل٥ٌم ورود احلىلدي٨م اٟمٙمِمىلػ ًمٜمىل٤م اىمت٤ٌمؾم٤ًم ُمـ  ذا اًم٘مقل ا

 ٟمّمػ ُمٕمٜم٤مه صمؿ قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م أن ٟمتٛمؿ اًمٗمٝمؿ ًمٚمٛمٕمٜمك أظمر.

 ذا اعمٕمٜمك ًمٚمٗمٝمؿ أظمر أن أٟم٤م أؾم٠مًمؽ ومٞمف، وم٠مىمقل: احلدي٨م ًمف ؿمىلٓمران ومىلٞمٛمـ 

ؾمـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م وومٞمٛمـ ؾمىلـ ؾمىلٜم٦م ؾمىلٞمئ٦م، ُمىل٤م  ىلق ـمريىلؼ ُمٕمرومىل٦م اًمًىلٜم٦م احلًىلٜم٦م، وُمٕمرومىل٦م 

؟ أ ىلىلىلق اًمٕم٘مىلىلىلؾ أم اًمنمىلىلىلع؟ ٓ ؿمىلىلىلؽ أن ااىلىلىلقاب إٟمىلىلىلام ؾمىلىلىلٞمٙمقن إٟمىلىلىلام  ىلىلىلق اًمًىلىلىلٜم٦م اًمًىلىلىلٞمئ٦م

اًمنمىلىلع، إذًا: ومىلىلا يًىلىلت٘مؾ اًمٕم٘مىلىلؾ أن ي٘مىلىلقل ذم أُمىلىلر طمىلىل٤مدث: إهنىلىل٤م ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م إٓ سمىلىلدًمٞمؾ 

ُمـ اًمنمع يمام أٟمىلف ٓ يًىلت٘مؾ اًمٕم٘مىلؾ وٓ يًىلتٓمٞمع أن مٙمىلؿ ذم أُمىلر طمىل٤مدث سم٠مٟمىلف ؾمىلٜم٦م 

ًمنمع، وم٘م٤مل ذم  ذا احلدي٨م: ؾمٞمئ٦م إٓ سمدًمٞمؾ اًمنمع، إذًا: ُمرضمٕمٜم٤م أوًٓ وآظمرًا إمم ا

ٟمٗمىلؽمض أن  ىلذا اًمٌمىلء طمىلدث ومٕمىلاً ُمىل٤م يمىل٤من ذم   شُمـ ؾمـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م »

زُمىلىلىلـ اًمرؾمىلىلىلقل ًمٙمىلىلىلـ وصىلىلىلٗمٜم٤م هلىلىلىلذا إُمىلىلىلر سم٠مٟمىلىلىلف طمًىلىلىلـ أو دء ٓ سمىلىلىلد ًمىلىلىلف ُمىلىلىلـ دًمٞمىلىلىلؾ ذم 

اًمنمع ي٤ًمقمدٟم٤م قمغم أن ٟمٕمٛمؾ ُمراضمحىل٦م يىل٤م شمىلرى  ىلذا طمًىلـ أم دء؟ اًمنمىلع إذًا  ىلق 

 احلٙمؿ.

ٗمىلىل٦م سمًىلىلٞمٓم٦م: جمىلىلرد طمىلىلدوث اًمٌمىلىلء سمٕمىلىلد أن مل يٙمىلىلـ ذم اًمىلىلزُمـ و ٜمىلىل٤م ٓ سمىلىلد ُمىلىلـ وىم

إول ٓ يٚمىلىلىلزم ُمٜمىلىلىلف أن يٙمىلىلىلقن طمًىلىلىلٜم٤ًم ذم ذاشمىلىلىلف .ورة أو أن يٙمىلىلىلقن ؾمىلىلىلٞمئ٤ًم وم٘مىلىلىلد يٙمىلىلىلقن 
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ُم٤ٌمطمىلىلىلىل٤ًم يمٙمثىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلـ اًمقؾمىلىلىلىل٤مئؾ اًمتىلىلىلىلل ضمىلىلىلىلدت ذم اًمٕمٍمىلىلىلىل احلىلىلىلىل٤م. ومل شمٙمىلىلىلىلـ ذم زُمىلىلىلىلـ 

وإٟمىلام  اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ومٜمحـ ُمىل٤م ٟم٘مىلقل قمٜمٝمىل٤م ىمىلقًٓ قم٤مُمىل٤ًم إهنىل٤م طمًىلٜم٦م أو إهنىل٤م ؾمىلٞمئ٦م

ٟمزهن٤م سمٛمٞمزان اًمنمع، ودقمٜم٤م ٟميىلب سمٕمىلض إُمثٚمىل٦م عمىل٤م وىمىلع ىمىلدياًم سمٕمىلد اًمرؾمىلقل وُمىل٤م 

 ي٘مع اًمٞمقم..

ومٞمام سمٕمد اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًىلام و ىلذه ُمىلـ ؿمىلٌٝم٤مت اعمٌتدقمىل٦م أن اًمّمىلح٤مسم٦م نٕمىلقا 

اًم٘مىلىلرآن ذم زُمىلىلـ أ  سمٙمىلىلر صمىلىلؿ قمٛمىلىلر صمىلىلؿ قمىلىلثامن  ىلىلذا ااٛمىلىلع مل يٙمىلىلـ ذم قمٝمىلىلد اًمرؾمىلىلقل 

 ذا ااٛمع  ق أُمىلر طمىل٤مدث  ىلؾ يِمىلؽ ذم ذًمىلؽ؟ نىلع قمٚمٞمف اًمًام وٓ ؿمؽ، وم٢مذًا: 

اًم٘مرآن ذم صحػ أُمر طمدث سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ومٝمىلؾ ٟم٘مىلقل: يمىلؾ سمدقمىل٦م 

وىلىلىلىلاًم٦م ويمىلىلىلىلؾ وىلىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىلىل٤مر، ٟم٘مىلىلىلىلقل: اسمتىلىلىلىلداًء ُمىلىلىلىل٤م ٟم٘مقًمىلىلىلىلف ًمٙمىلىلىلىلـ ٟمٜمٔمىلىلىلىلر إمم احلىلىلىلىلدي٨م 

ومىلٜمحـ قمٚمٞمٜمىل٤م أن أن ٟمىلزن  ىلذا احلىل٤مدث   شُمىلـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م»اًم٤ًمسمؼ: 

اًمنمىلىلع ومىلىل٢من أقمٓم٤مٟمىلىل٤م اًمنمىلىلع ااىلىلقاب أٟمىلىلف طمًىلىلـ ىمٚمٜمىلىل٤م: إٟمىلىلف طمًىلىلـ، وىمٚمٜمىلىل٤م عمىلىلـ سمٛمٞمىلىلزان 

 اسمتدع  ذه احلًٜم٦م: ًمف أضمر ٤م وأضمر ُمـ قمٛمؾ هب٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إمم آظمره.

ومىلىلىل٤مٔن  ىلىلىلؾ ُمىلىلىلـ ُمًىلىلىلٚمؿ يٕمت٘مىلىلىلد أن شمىلىلىلرك اًم٘مىلىلىلرآن يمىلىلىلام يمىلىلىل٤من ذم أول أُمىلىلىلره ُمقزقمىلىلىل٤ًم ذم 

]قمىلىلغم [ ورىمىلىل٦م اًمّمىلحػ وذم اًمٕمٔمىلىل٤مم ذم يمىلىلؾ وؾمىلٞمٚم٦م يم٤مٟمىلىل٧م ُمتٞمنىلىلة يقُمئىلذ أن يٙمتٌىلىلقا 

اًمِمىلىلىلىلىلجر أو ُمىلىلىلىلىلثاً ضمٚمىلىلىلىلىلد همىلىلىلىلىلزال أو همىلىلىلىلىلٜمؿ أو أي رء اعمٝمىلىلىلىلىلؿ أن يٙمتىلىلىلىلىل٥م سمىلىلىلىلىل٠مي وؾمىلىلىلىلىلٞمٚم٦م 

ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٤مًمّمح٤مسم٦م سمٕمد أن وضمد اعم٘مت  اٛمع اًم٘مرآن يمام 

 ق ُمذيمقر ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري، وأفمٜمٙمؿ شمذيمرون ذًمؽ ضمٞمدًا طمٞمىلٜمام اؾمىلتحر اًم٘متىلؾ 

 ضمىلىلٞمش ُمًىلىلٞمٚمٛم٦م اًمٙمىلىلذاب ضمىلىل٤مء سمٕمىلىلض سمىلىل٤مًم٘مراء ذم ُمٕمريمىلىل٦م اًمٞمامُمىلىل٦م سمىلىللم اًمّمىلىلح٤مسم٦م وسمىلىللم

ن إإصىلىلىلح٤مب ًمٞم٘مىلىلىلقل.. يتحىلىلىلدث ُمىلىلىلع قمٛمىلىلىلر سمىلىلىلـ اخلٓمىلىلىل٤مب أفمىلىلىلـ أول ُمىلىلىل٤م ضمىلىلىل٤مء ًمٞم٘مىلىلىلقل: 

اًم٘متىلىلىلؾ ىمىلىلىلد اؾمىلىلىلتحر أي: اؿمىلىلىلتد ذم اًم٘مىلىلىلراء وم٘متىلىلىلؾ ُمىلىلىلٜمٝمؿ قمىلىلىلدد وومىلىلىلػم ومٜمخِمىلىلىلك أن يىلىلىلذ ٥م 

اًم٘مرآن سمذ ٤مب محٚمتف و ؿ اًم٘مراء وًمذًمؽ وم٠مٟم٤م أىمؽمح أن جيٛمىلع اًم٘مىلرآن ىمٌىلؾ أن ٟمٗم٘مىلد 
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 .اًم٘مرآن سمٛمقت محٚم٦م اًم٘مرآن

ومٕمٛمر اسمـ اخلٓم٤مب اىمتٜمع هبذا آىمؽماح وإذا قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب..  ىلذه أول ظمٓمٌىل٦م 

شمٜمٌىلىلف اإلٟمًىلىل٤من ًمٙمىلىلقن  ىلىلذا اًمٕمٛمىلىلؾ ًمىلىلٞمس وم٘مىلىلط سمدقمىلىل٦م سمىلىلؾ  ىلىلق أُمىلىلر واضمىلىل٥م وًمىلىلق أٟمىلىلف طمىلىلدث 

سمٕمد اًمرؾمىلقل، ومنمىلح اهلل صىلدر قمٛمىلر هلىلذا اًمىلرأي ومٜم٘مٚمىلف سمىلدوره إمم أ  سمٙمىلر اًمّمىلديؼ 

ّمىلديؼ عمىل٤م ذح اهلل ًمىلف صىلدر قمٛمىلر ريض اهلل قمٜمف، ومنمح اهلل أيْم٤ًم صىلدر أ  سمٙمىلر اًم

اخلٓمىلىل٤مب، أي: اشمٗم٘مىلىل٤م اخلٚمٞمٗمتىلىل٤من اًمّمىلىلح٤مسمٞم٤من ااٚمىلىلٞمان قمىلىلغم ااٛمىلىلع سمًىلىل٥ٌم اعمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم 

 ُمـ اؿمتداد اًم٘متؾ ذم اًمّمح٤مسم٦م اًم٘مراء ُمٜمٝمؿ جي٥م نع اًم٘مرآن طمتك ٓ يْمٞمع.

يمىلىل٤من  ٜمىلىل٤مك زيىلىلد سمىلىلـ صم٤مسمىلىل٧م ريض اهلل قمٜمىلىلف ُمىلىلـ اًم٘مىلىلراء اًمىلىلذيـ يمىلىل٤مٟمقا يٙمتٌىلىلقن اًم٘مىلىلرآن 

ا ظمٚمٗمف، وقمروقا قمٚمٞمف  ذه اًمٗمٙمرة اًمتل اشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م أسمق سمٙمر وم٠مرؾمٚمق ¢ًمرؾمقل اهلل 

وقمٛمىلىلر، وم٘مىلىل٤مل هلىلىلؿ.. و ٜمىلىل٤م اًمٕمىلىلؼمة قمىلىلغم اعمٌتدقمىلىل٦م اًمْمىلىل٤مًملم  ىلىل١مٓء.. ىمىلىل٤مل هلىلىلؿ: يمٞمىلىلػ 

.. اهلل أيمىلىلؼم.. نىلىلع اًم٘مىلىلرآن خيِمىلىلك  ىلىلذا اًمرضمىلىلؾ ¢شمٗمٕمٚمىلىلقن ؿمىلىلٞمئ٤ًم ُمىلىل٤م ومٕمٚمىلىلف رؾمىلىلقل اهلل 

ذًمؽ، ىمىل٤مل: ومىلام زآ أن يٙمقن إطمداصم٤ًم ذم اًمديـ؛ ٕن اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام مل يٗمٕمؾ 

 .. يٕمٜمىلىلل: أظمىلىلذوا وأقمٓمىلىلقا ُمٕمىلىلف  ىلىلذا اًمٌمىلىلء .وري إذا ُمىلىل٤م ومٕمٚمٜمىلىل٤م وىلىل٤مع اًم٘مىلىلرآن.. 

و٤مع اًمديـ.. وىل٤مع اإلؾمىلام.. إمم آظمىلره ومىلام زآ طمتىلك ذح اهلل صىلدري عمىل٤م ذح 

 اهلل ًمف صدر أ  سمٙمر وقمٛمر.

وسمىلىلدأ جيٛمىلىلع اًم٘مىلىلرآن يٚمت٘مىلىلل ُمىلىلع اًمّمىلىلح٤مسم٦م: ُمىلىل٤م  ىلىلق قمٜمىلىلد ومىلىلان.. ُمىلىل٤م  ىلىلق قمٜمىلىلد ومىلىلان؟ 

ٟمىلىلف أُمىلىلر طمىلىل٤مدث ُمىلىل٤م يمىلىل٤من ذم زُمىلىلـ أ آظمىلىلره، ومجٛمٕمىلىلقا اًم٘مىلىلرآن..  ىلىلذا ااٛمىلىلع ٓ ؿمىلىلؽ ومىلىل٢ممم

ًمٖمىل٦م:  ىلق سمدقمىل٦م، ذقمىل٤ًم  ىلق واضمىل٥م  ااىلقاب:اًمرؾمقل ومٝمؾ  ق سمدقم٦م وسمدقم٦م واًم٦م؟ 

وًمىلىلىلٞمس سمٌدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م عمىلىلىل٤مذا؟ عمىلىلىل٤م  ىلىلىلق ُمٕمٚمىلىلىلقم قمٜمىلىلىلد اًمٕمٚمىلىلىلامء ُمىلىلىلـ ىمىلىلىلقهلؿ: ُمىلىلىل٤م ٓ ي٘مىلىلىلقم 

يٛمٙمىلىلـ إٓ سم٤معمح٤مومٔمىلىل٦م اًمقاضمىلىل٥م إٓ سمىلىلف ومٝمىلىلق واضمىلىل٥م اعمح٤مومٔمىلىل٦م قمىلىلغم ديىلىلـ اإلؾمىلىلام ٓ 

قمغم اًم٘مرآن، وأٟمتؿ شمٕمٚمٛمىلقن أن ذم  ىلذا اًمزُمىل٤من، دٟمدٟمىل٦م اعمٌنمىليـ واًمٙمٗمىل٤مر نٕمٞمىل٤ًم 
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طمىلىلىلقل إسمٕمىلىلىل٤مد اعمًىلىلىلٚمٛملم قمىلىلىلـ ىمىلىلىلرآن رهبىلىلىلؿ، طمتىلىلىلك أطمىلىلىلد يمٌىلىلىل٤مر اًمؼميٓمىلىلىل٤مٟمٞملم ىمىلىلىل٤مل ٟم٤مصىلىلىلح٤ًم 

ًمدوًمىلىلىلىل٦م سمريٓم٤مٟمٞمىلىلىلىلىل٤م: ُمىلىلىلىلىل٤م دام  ىلىلىلىلذا اًم٘مىلىلىلىلىلرآن سمىلىلىلىلىللم فمٝمىلىلىلىلراين اعمًىلىلىلىلىلٚمٛملم ومٚمىلىلىلىلىلـ شمًىلىلىلىلىلتٓمٞمٕمقا أن 

 ذه طم٘مٞم٘م٦م.شمٜمحرومقا هبؿ قمـ ديٜمٝمؿ،  

وم٢مذًا: ىم٤مم اًمّمح٤مسم٦م إوًملم سم٢من٤مقمٝمؿ قمغم نع اًم٘مرآن وإن يم٤من  ق ًمٖم٦م طمدث 

سمٕمىلىلد أن مل يٙمىلىلـ وًمٙمٜمىلىلف ًمىلىلٞمس طمىلىلدصم٤ًم وسمدقمىلىل٦م ذقمٞمىلىل٦م و ىلىلذا جيرٟمىلىل٤م أيْمىلىل٤ًم إمم أن ٟمىلىلذيمر 

سمٙمٚمٛمىلىل٦م قمٛمىلىلر سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم إطمٞمىلىل٤مء صىلىلاة ااامقمىلىل٦م ذم صىلىلاة اًم٘مٞمىلىل٤مم اًمىلىلؽماويح 

ًمٌدقمىل٦م اًمنمىلقمٞم٦م؛ ٕٟمىلف يٕمٚمىلؿ أن اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف طملم ىم٤مل: ٟمٕمٛم٧م اًمٌدقم٦م  ذه ٓ يٕمٜمىلل ا

اًمًام ذع أو ؾمـ ًمٚمٜمىل٤مس إطمٞمىل٤مء صىلاة اًم٘مٞمىل٤مم ن٤مقمىل٦م سمٗمٕمٚمىلف وسم٘مقًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام؛ 

وًمىلىلذًمؽ ومٝمىلىلق يٕمٜمىلىلل: أن  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م سمًىلىل٥ٌم اٟم٘مٓمىلىل٤مع اًمّمىلىلح٤مسم٦م سمٕمىلىلد اًمرؾمىلىلقل وذم زُمىلىلـ 

أ  سمٙمىلىلر ؾمىلىلٜمتلم وٟمّمىلىلػ ظماومتىلىلف، وُمىلىل٤م ٟمىلىلدري يمىلىلؿ ُم٣مىلىل قمٛمىلىلر و ىلىلق ُمٚمتٝمىلىلل أيْمىلىل٤ًم ذم 

خاومىلىلىل٦م..  ىلىلىلذه اًمؼم ىلىلىل٦م يمىلىلىل٤من اًمّمىلىلىلاة  ىلىلىلذه ىمىلىلىلد أُمٞمتىلىلىل٧م سمٕمىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمتٛمٙمىلىلىللم ًمٚم

 اًمًام ومٝمق أطمٞم٤م ٤م.

ومىلىل٢مذًا:  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م ًمٖمقيىلىل٦م وًمٞمًىلىل٧م سمدقمىلىل٦م ذقمٞمىلىل٦م، ومٝمىلىلذا ااٛمىلىلع ًمٚم٘مىلىلرآن  ىلىلق صىلىلحٞمح 

 طم٤مدث وًمٙمـ ًمٞمس سمدقم٦م واًم٦م، ُمـ أيـ قمرومٜم٤م  ذا؟ ُمـ إدًم٦م اًمنمقمٞم٦م.

 ذه اًمٌدقم٦م ي٤م أظمل! سمدقمىل٦م   ٜم٤م ٟم٘مػ ىمٚمٞماً ٟم٘مقل هل١مٓء اعمٌتدقم٦م طمٞمٜمام ي٘مقًمقن:

طمًٜم٦م.. ٓ سم٠مس ممٙمـ شمٙمىلقن سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م سمٛمٕمٜمىلك: ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ُمثىلؾ نىلع اًم٘مىلرآن.. 

ُم٤م  ق اًمىلدًمٞمؾ؟ ي٘مىلقل ًمىلؽ: يىل٤م أظمىلل! ُمىل٤مذا ذم إُمىلر؟!  ىلذا ُمٕمٜمىل٤مه أًم٘مىلك ؾمىلاطمف ًمىلٞمس 

قمٜمىلىلده دًمٞمىلىلؾ؛ ٕٟمىلىلف اىلىل٠م إمم قمٙمىلىل٤مزة اًمٕمىلىل٤مضمز ي٘مىلىلقل ًمىلىلؽ: ُمىلىل٤مذا ذم إُمىلىلر؟! ىمقًمىلىلؽ: ُمىلىل٤مذا 

سم٤مًمٜم٘مىلىلىلؾ؟! ُمىلىلىل٤مذا ؾمىلىلىلٞمٙمقن ًمىلىلىلق صىلىلىلٚمٞمٜم٤م اعمٖمىلىلىلرب أرسمىلىلىلع ريمٕمىلىلىل٤مت  ومٞمٝمىلىلىل٤م امٙمىلىلىلل سم٤مًمٕم٘مىلىلىلؾ أو

واًمّمٌح أرسمع أو صمىلاث؟! ٓ،  ىلذا ٓ جيىلقز، عمىل٤مذا ٓ جيىلقز؟ اًمًىل٥ٌم ٟمٗمًىلف يٛمٜمٕمىلؽ 

أن شم٘مقل  ٜم٤مك: ُم٤م ومٞمٝم٤م، يمٞمػ ُم٤م ومٞمٝم٤م؟! ومٞمٝم٤م اؾمىلتدراك قمىلغم اًمِمىل٤مرع احلٙمىلٞمؿ، ومىل٢مذًا: 
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 اهلل قمىلىلز  ىلىلؾ يمىلىلؾ إٟمًىلىل٤من يريىلىلد أن ي٘مىلىلقل ذم أُمىلىلر طمىلىلدث سمٕمىلىلد أن مل يٙمىلىلـ و ىلىلق ىمرسمىلىل٦م إمم

وضمىلىلىلؾ ٓ سمىلىلىلد أن يىلىلىل٠ميت سم٤مًمىلىلىلدًمٞمؾ ُمىلىلىلـ اًمنمىلىلىلع يثٌىلىلىل٧م هبىلىلىلذا اًمىلىلىلدًمٞمؾ أن  ىلىلىلذا احلىلىلىل٤مدث ىمرسمىلىلىل٦م 

وقمٌىلىلىل٤مدة وطمٞمٜمئىلىلىلذ ٟمتًىلىلىل٤مُمح ُمٕمىلىلىلف وٟم٘مىلىلىلقل:  ىلىلىلذه سمدقمىلىلىل٦م طمًىلىلىلٜم٦م عمىلىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلىلف ىمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلدًمٞمؾ 

 اًمنمقمل قمغم ذًمؽ يمام أشمٞمٜم٤م ٟمحـ سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمقمل قمغم نع اًم٘مرآن.

ىمد ي٠مظمذون اعمٌدأ ُمٌدًأ قم٤مُم٤ًم ُمث٤مل آظمر، و ذا ُمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض إظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ 

ومٞمٔمٜمقا أن يمؾ رء طمدث سمٕمد اًمرؾمقل يٙمقن سمدقم٦م ُمثىلؾ اعمىلدارس ُمىلثاً اًمتىلل يٕمٚمىلؿ 

ومٞمٝمىلىل٤م اًمٜمىلىل٤مس قمٚمىلىلقم اًمنمىلىليٕم٦م سمىلىلؾ واًمٕمٚمىلىلقم إظمىلىلرى اًمتىلىلل امتىلىل٤مج إًمٞمٝمىلىل٤م إُمىلىل٦م يم٠مُمىلىل٦م إمم 

 آظمره، ومٝمذا يمٚمف يدظمؾ ام٧م  ذا اًم٤ٌمب: ُم٤م ٓ ي٘مقم اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م.

وىمىلىلع ىمىلىلدياًم: ٟمٕمىلىلرل أيْمىلىل٤ًم ُمىلىلـ ؾمىلىلػمة اًمًىلىلٚمػ أن قمٛمىلىلر سمىلىلـ اخلٓمىلىل٤مب ُمثىلىل٤مل آظمىلىلر ممىلىل٤م 

ريض اهلل قمٜمىلىلف أظمىلىلرج اًمٞمٝمىلىلقد ُمىلىلـ ظمٞمىلىلؼم،  ىلىلذا اإلظمىلىلراج فمىلىل٤م ره يٜمىلىل٤مذم إىمىلىلرار اًمرؾمىلىلقل 

إيىلىل٤م ؿ قمىلىلغم ظمٞمىلىلؼم قمىلىلغم ذط اعمٜم٤مصىلىلٗم٦م ؿمىلىلٓمريـ ؿمىلىلٓمر هلىلىلؿ ممىلىل٤م مّمىلىلؾ ُمىلىلـ اًمىلىلثامر 

وؿمىلىلىلٓمر ًمٚمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام، وُمىلىلىل٤مت اًمرؾمىلىلىلقل و ىلىلىلؿ  ٙمىلىلىلذا، وضمىلىلىل٤مء أسمىلىلىلق سمٙمىلىلىلر و ىلىلىلؿ 

ذا وقمٛمر ي٤م اهلل يمام ي٘مقًمقن قمٜمدٟم٤م ذم ؾمقري٤م: ىمىل٤مل ًمٚمٞمٝمىلقد يىل٤م اهلل، )فمٝمىلرك سم٤مًمىلؽ(  ٙم

اظمرضمقا ُمـ ظمٞمؼم ظمذوا ُم٤م شمًتٓمٞمٕمقن أن امٛمٚمقا وي٤م اهلل وم٠مظمرضمٝمؿ،  ىلذا اإلظمىلراج 

يمجٛمىلىلع اًم٘مىلىلرآن م٤مُمىلىل٤ًم طمىلىلدث سمٕمىلىلد اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام  ىلىلؾ  ىلىلذا احلىلىل٤مدث  ىلىلق ؾمىلىلٜم٦م 

ُمر  ٜم٤مك ذم نع اًم٘مىلرآن م٤مُمىل٤ًم، أي: طمًٜم٦م أم ؾمٜم٦م ؾمٞمئ٦م؟ ٟمٜمٔمر ومٜمجد إُمر  ٜم٤م يم٤مٕ

يمام أٟمٜم٤م وضمدٟم٤م  ٜم٤مك دًمٞماً سمؾ أدًم٦م أٟم٤م .سم٧م صٗمح٤ًم قمـ ذيمر ىل٤م اظمتّمىل٤مرًا ٟمجىلد  ٜمىل٤م 

طمٞمىلٜمام أىمىلر اًمٞمٝمىلقد قمىلغم ظمٞمىلؼم سمٕمىلد أن ومتحٝمىل٤م قمٜمىلقة  ¢إُمر يمذًمؽ؛ ذًمؽ ٕن اًمٜمٌىلل 

ٟم٘مريمؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م »سم٤مًمًٞمػ سمنموط: يم٤من ُمـ ذـمف قمٚمٞمف اًمًام قمٚمٞمٝمؿ ذم ذًمؽ ىمقًمف: 

 .  ش٤مءٟمِم

وظمٚمٗمىلىل٤مء اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام  ىلىلؿ اًمىلىلذيـ يٜمٗمىلىلذون أطمٙم٤مُمىلىلف ومىلىلرأى قمٛمىلىلر وٟمٕمىلىلؿ ُمىلىل٤م 
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رأى أن خيىلىلىلىلرج اًمٞمٝمىلىلىلىلقد ُمىلىلىلىلـ ظمٞمىلىلىلىلؼم ومٜمٗمىلىلىلىلذ  ىلىلىلىلذا اًمنمىلىلىلىلع ومىلىلىلىل٠مظمرضمٝمؿ ومل يٙمىلىلىلىلـ ُمٜم٤مىمْمىلىلىلىل٤ًم 

يمىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ  ¢ًمٚمنمىلىلىلط سمىلىلىلؾ  ىلىلىلق ُمٜمٗمىلىلىلذ ًمنمىلىلىلط ُمىلىلىلـ شمٚمىلىلىلؽ اًمنمىلىلىلوط وسمخ٤مصىلىلىل٦م أن اًمٜمٌىلىلىلل 

يىلىلىل٨م اًمّمىلىلىلحٞمح٦م وصىلىل٤مي٤مه ذم آظمىلىلىلر رُمىلىلؼ ُمىلىلىلـ طمٞم٤مشمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلىلام يمىلىلىلام ضمىلىل٤مء ذم إطم٤مد

  شًمٕمىلىلـ اًمىلىلذيـ يتخىلىلذون ىمٌىلىلقر أٟمٌٞمىلىل٤مئٝمؿ ُمًىلىل٤مضمد وأظمرضمىلىلقا اًمٞمٝمىلىلقد ُمىلىلـ ضمزيىلىلرة اًمٕمىلىلرب»

ومىلىل٢مذًا:  ىلىلق ٟمٗمىلىلذ أُمىلىلرًا ٟمٌقيىلىل٤ًم قم٤مُمىلىل٤ًم وذـمىلىل٤ًم يمىلىلرياًم يمىلىل٤من اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ىمىلىلد ذـمىلىلف 

 قمغم اًمٞمٝمقد.

إذًا:  ىلىلذا إُمىلىلر احلىلىل٤مدث ًمىلىلٞمس سمدقمىلىل٦م ُمٜمٙمىلىلرة سمىلىلؾ  ىلىلل ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م ؾمىلىلٜمٝم٤م؛ ٕٟمىلىلف أطمٞمىلىل٤م 

 ذًمؽ وم٘مس، وقمغم اًمٕمٙمىلس وم٘مىلػ.. قمىلغم ذًمىلؽ وم٘مىلس، سمٛمٕمٜمىلك: يمىلؾ أُمرًا ٟمٌقي٤ًم وقمغم

ُمىلىلىل٤م رأيىلىلىل٧م أُمىلىلىلرًا طم٤مدصمىلىلىل٤ًم وىمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلىلقمل قمىلىلىلغم ذقمٞمتىلىلىلف ؾمىلىلىلقاء يمىلىلىل٤من ذم طمىلىلىلدود 

اًمقاضم٥م أو ُم٤م دون ذًمؽ ومٝمق ذع و ق ؾمٜم٦م طمًىلٜم٦م؛ ٕٟمىلف ىمىل٤مم اًمىلدًمٞمؾ اًمنمىلقمل قمىلغم 

ف طمًٜمف، وقمغم اًمٕمٙمس يمام ىمٚم٧م آٟمٗم٤ًم وم٘مػ، أي: يمؾ سمدقم٦م طمدصم٧م سمٕمد اًمرؾمقل قمٚمٞم

اًمًام ويراد زي٤مدة اًمت٘مرب هب٤م إمم اهلل وٓ دًمٞمؾ ذم اًمنمع مًٜمٝم٤م ومحٞمٜمئىلذ ا.ب 

يمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم »هب٤م قمرض احل٤مئط وم٢مهن٤م شمدظمؾ ذم اعمٌدأ اًمٕم٤مم: 

 .شاًمٜم٤مر

وقمىلىلغم ذًمىلىلؽ ٟم٘مىلىلقل هلىلىل١مٓء اعمٌتدقمىلىل٦م اًمىلىلذيـ ييىلىلسمقن قمٛمىلىلقم احلىلىلدي٨م يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م 

ٟم٘مىلقل:   شذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م طمًىلٜم٦م ُمـ ؾمـ»واًم٦م سمام ئمٜمقن ُمـ ظمّمقص طمدي٨م: 

أسمىلىلىلىلدًا احلىلىلىلىلدي٨م إول ٓ يىلىلىلىلزال قمىلىلىلىلغم قمٛمقُمىلىلىلىلف واحلىلىلىلىلدي٨م اًمثىلىلىلىل٤مين ٓ يٜم٤مىمْمىلىلىلىلف سمىلىلىلىلؾ  ىلىلىلىلق 

اًمتنميع.. اًمنمع ي٘مقل:  ذا طمًـ ومٝمق طمًـ، واًمنمع ي٘مقل:  ذا ىمٌٞمح ومٝمق ىمٌٞمح، 

واًم٘مىلىلىلقل اًمىلىلىلذي يٜمحىلىلىلق إًمٞمىلىلىلف اعمٌتدقمىلىلىل٦م طمٞمىلىلىلٜمام ي٘مقًمىلىلىلقن: يىلىلىل٤م أظمىلىلىلل! ُمىلىلىل٤مذا ذم إُمىلىلىلر؟  ىلىلىلذا 

يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن ُم٤م ي٘مقًمقن وُم٤م خيرج ُمـ أومقا ٝمؿ؛ ذًمىلؽ ٕن ُمىلـ ُمذ ٥م اقمتزازم ًمق 

اعمٕمٚمقم أن  ٜم٤مك اظمتاوم٤ًم ضمذري٤ًم سملم أ ؾ اًمًٜم٦م وسملم اعمٕمتزًم٦م، أ ؾ اًمًٜم٦م ي٘مقًمقن: 
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احلًـ ُم٤م طمًٜمف اًمنمع واًم٘مٌٞمح ُم٤م ىمٌحف اًمنمع، اعمٕمتزًم٦م ي٘مقًمقن: ٓ، ي٘مقًمقن يمام 

ًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞمىللم.. ُمىل٤م طمًىلٜمف  ق ُمٜم٘مقل قمٜمٝمؿ ذم يمت٥م اًمٙمام واًمٗمرق: سم٤مًمتحًلم وا

اًمٕم٘مؾ ومٝمق طمًـ وُم٤م ىمٌحف اًمٕم٘مؾ ومٝمىلق ىمٌىلٞمح، إذًا:  ىل١مٓء ُمٕمتزًمىل٦م و ىلؿ يىلدقمقن أهنىلؿ 

م٤مرسمقن آقمتزال و ؿ يٛمِمقن ُمِمٞم٦م اعمٕمتزًم٦م م٤مُم٤ًم طمٞمٜمام ي٘مقًمىلقن: يىل٤م أظمىلل! ُمىل٤مذا 

 ذم  ذا؟! إذًا:  ق طمًـ سمٕم٘مٚمف.

ًمىلىلذًمؽ ٟمحىلىلـ  اعمًىلىلٚمٛمقن ًمٞمًىلىلقا قمىلىلغم  ىلىلذا.. اعمًىلىلٚمٛمقن طمًىلىلـ ُمىلىل٤م طمًىلىلٜمف اًمِمىلىل٤مرع؛

٤مَٟمُٙمْؿ إِْن يُمٜمىلىلُتْؿ ﴿ٟم٘مىلىلقل: يمىلىلؾ ُمىلىلـ ادقمىلىلك سمىلىل٠من  ىلىلذه سمدقمىلىل٦م طمًىلىلٜم٦م، ٟم٘مىلىلقل هلىلىلؿ:  ٤مشُمقا سُمْرَ ىلىل َ ىلىل

ومىل٢من ضمىل٤مء سم٤مًمؼم ىل٤من يمىلام ضمئٜمىل٤م ٟمحىلـ آٟمٗمىل٤ًم سم٤مًمىلدًمٞمؾ قمىلغم اعمثىل٤مًملم  [444]البق ة:﴾َص٤مِدىِملمَ 

اًم٤ًمسم٘ملم أن أسم٤م سمٙمر وقمٛمر ُمـ ضمٝم٦م عم٤م نٕمىلقا اًم٘مىلرآن وقمٛمىلر عمىل٤م أظمىلرج اًمٞمٝمىلقد ُمىلـ 

ب ُم٤م أشمقا سمٌدقم٦م واًم٦م وإٟمام ٟمٗمذوا طمٙماًم ذقمٞم٤ًم وم٢من ومٕمؾ  ١مٓء وأشمقا ضمزيرة اًمٕمر

قمغم ُم٤م يدقمقٟمف سم٠مٟمف سمدقم٦م سمدًمٞمؾ ذقمل ٟم٘مقل هلؿ: سم٤مرك اهلل ًمٙمؿ ذم سمدقمتٙمؿ  ذه، 

يمىلؾ »ًمٙمـ ٟمٜمٙمر قمٚمٞمٙمؿ اؾمتٕمامًمٙمؿ اًمٚمٗمٔم٦م ًمٗمٔم٦م اًمٌدقم٦م قمٚمٞمٝم٤م؛ ٕن اًمرؾمىلقل ي٘مىلقل: 

ٞمٝمىلىلىل٤م سمدقمىلىلىل٦م ُمىلىلىل٤م دام أن اًمنمىلىلىلع ىمىلىلىل٤مم ومىلىلىل٠مٟمتؿ شمتٜم٤مىمْمىلىلىلقن طمٞمىلىلىلٜمام شمٓمٚم٘مىلىلىلقن قمٚم  شسمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م

سمدًمٞمؾ أهن٤م ُمنموقم٦م ومٝمىلؾ ٟمحىلـ ٟم٘مىلقل: ُمىل٤م ومٕمٚمىلف أسمىلق سمٙمىلر وقمٛمىلر ُمىلـ نىلع اًم٘مىلرآن وُمىل٤م 

 ومٕمٚمف قمٛمر ٟمٗمًف ُمـ ـمرد اًمٞمٝمقد ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب  ذه سمدقم٦م طم٤مؿم٤م هلل.

 وم٢مذًا:  ذا احلدي٨م طمج٦م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ضمقاٟم٥م قمديدة: 

 أوًٓ: ؾم٥ٌم اًمقرود يمام ذيمرٟم٤م و ؿ جيٝمٚمقٟمف.

ي٤مه احلج٦م قمٚمٞمٙمؿ؛ ٕٟمف ي٘مقل: ُمـ ؾمـ اقٟم٘مقل هلؿ: احلدي٨م مٛمؾ ذم ـمٞم٤ًم: صم٤مٟم

ذم اإلؾمام ؾمٜم٦م طمًٜم٦م يمٞمػ ٟمٕمرل اًمٌدقم٦م احلًٜم٦م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمنمىلقمل،  ىل٤مشمقا اًمىلدًمٞمؾ 

واٟمتٝمك إُمر، وُمـ ؾمىلـ ذم اإلؾمىلام ؾمىلٜم٦م ؾمىلٞمئ٦م سم٤مًمىلدًمٞمؾ أو أيْمىل٤ًم  ٙمىلذا سم٤مًمٕم٘مىلؾ يمىلام 

ىلىلىلىلىلىلىلىل ﴿ومٕمٚمىلىلىلىلىلىلىلىلقا سم٤مًمًىلىلىلىلىلىلىلىلٜم٦م احلًىلىلىلىلىلىلىلىلٜم٦م، سم٤مًمىلىلىلىلىلىلىلىلدًمٞمؾ اٟمتٝمىلىلىلىلىلىلىلىلك إُمىلىلىلىلىلىلىلىلر و ِذي ومِٞمىلىلىلىلىلىلىلىلِف  ىُمِ َ ىلىلىلىلىلىلىلىل ُر اًمَّ إَُْمىلىلىلىلىلىلىلىل
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تَْٗمتِٞم٤َمنِ  ًْ  .[44]يوسف:﴾شَم

 ًمٕمكم أضمٌتؽ إن ؿم٤مء اهلل قمـ ؾم١ماًمؽ.

يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخ!  ىلىلؾ ايمتٗمىلىل٤مء اًمٌحىلىل٨م طمتىلىلك يٙمىلىلقن ضمىلىل٤مُمع ُمىلىل٤مٟمع يمىلىلام ي٘مىلىل٤مل  ٜمىلىل٤مك  ُمداظمٚمىلىل٦م:

ٟم٘مٓمتىلىللم يٕمٜمىلىلل: يىلىلؽمدد ذيمىلىلر ؿ ذم  ىلىلذا اًمٌىلىل٤مب، اًمٜم٘مٓمىلىل٦م: ىمْمىلىلٞم٦م اًمٕمٛمىلىلقم اًمىلىلقارد ذم ىمىلىلقل 

سمٕمْمىلىلىلٝمؿ   شقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىلىل٤مريمىلىلىلؾ سمد»اًمٜمٌىلىلىلل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام: 

يًىلىلتدل سمىلىلدًمٞمؾ آظمىلىلر قمىلىلغم ٟم٘مىلىلد  ىلىلذا اًمٕمٛمىلىلقم و ىلىلق ىمىلىلقل اهلل شمٕمىلىل٤ممم ذم وصىلىلػ اًمىلىلريح: 

ىَل٤م﴿  سمىِل٠َمُْمِر َرهبِّ
ٍ
ء ؾَّ َرْ ُر يمىُل ومٞم٘مقًمىلقن:  ىلل ُمىل٤م دُمىلرت يمىلؾ رء ومٝمىلذا  [25]األحقااف:﴾شُمَدُمِّ

 يدل قمغم أٟمف ًمٞمس قمٛمقُم٤ًم ُمٓمٚم٘م٤ًم وإٟمام خمّمص،  ذه اًمٜم٘مٓم٦م إومم.

ٓمىلىلىلىل٦م اًمث٤مٟمٞمىلىلىلىل٦م: و ىلىلىلىلل اًمٌمىلىلىلىلء أؾمىلىلىلىلت٤مذي اًمىلىلىلىلذي اؾمىلىلىلىلتٗمدٟم٤مه ُمىلىلىلىلٜمٙمؿ ودائىلىلىلىلاًم شمىلىلىلىلرددوه اًمٜم٘م

وشمىلىلذيمروه و ىلىلق رء طمىلىلؼ وهلل احلٛمىلىلد اًمىلىلذي  ىلىلل ىمْمىلىلٞم٦م: اًمىلىلدًمٞمؾ اًمٕمىلىل٤مم ووىلىلع اًمىلىلدًمٞمؾ 

اًمٕمىلىل٤مم اًمىلىلذي مل جيىلىلر قمٚمٞمىلىلف قمٛمىلىلؾ اًمًىلىلٚمػ وؾمىلىلٌؼ ذم اًمٙمىلىلام ذم اًمٗمتىلىلقى أو ااىلىلقاب 

وقمٞمتف ومٝمىلىلذا ن ىمٞمىلىل٤مم اًمىلىلدًمٞمؾ اًمنمىلىلقمل قمىلىلغم اًمٗمٕمىلىلؾ احلىلىل٤مدث يىلىلدل قمىلىلغم ُمنمىلىلإىمىلىلقًمٙمؿ: 

 سمح٤مضم٦م إمم شمقوٞمح زائد إذا يم٤من ..

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙماُمؽ إظمػم أفمـ اًمذي ذيمرٟم٤مه ومٞمف اخلػم واًمؼميم٦م. اًمِمٞمخ:

 ىمْمٞم٦م ومٕمؾ اًمًٚمػ ؿمٞمخٜم٤م يٕمٜمل .. ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م ضمرى قمٚمٞمف رضم٤مل اًمًٚمػ.. ُمداظمٚم٦م:

ومٕمىلىلؾ اًمًىلىلٚمػ قمىلىلىلغم اًمىلىلدًمٞمؾ اًمٕمىلىل٤مم اًمٕمٛمىلىلىلقم؛ ٕن أ ىلىلؾ اًمٌىلىلدع ٓ خيٗمىلىلىل٤ميمؿ  ُمداظمٚمىلىل٦م:

ؾمىلىلتدٓٓهتؿ يًىلتدًمقا، ًمٙمىلىلـ يًىلتدًمقا سمٕمٛمقُمىل٤مت مل جيىلىلر قمٚمٞمٝمىل٤م قمٛمىلىلؾ ؿمىلٞمخٜم٤م ُمٕمٔمىلؿ ا

 اًمًٚمػ، ٟمٕمؿ.

 أٟم٤م ذ ٥م ذ ٜمل إمم همػم  ذا اًمذي ووحتف أظمػمًا. اًمِمٞمخ:
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أُمىلىل٤م سم٤مًمٜمًىلىل٦ٌم ًمٚمٕمٛمىلىلقم وأيىلىل٦م اًمتىلىلل ذيمرهتىلىل٤م أهنىلىل٤م ًمٞمًىلىل٧م شمٕمٜمىلىلل اًمٕمٛمىلىلقم اعمٓمٚمىلىلؼ ومٝمىلىلذا 

أريىلد سمىلف ممٙمـ أن ي٘م٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض اًمٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م أهنىل٤م ُمىلـ اًمىلٜمص اًمٕمىل٤مم اًمىلذي 

 ﴿اخلّمقص، 
ٍ
ء ُر يُمؾَّ َرْ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمريح سما ؿمؽ اًمدٟمٞم٤م إرض  [25]األحقاف:﴾شُمَدُمِّ

 ﴿سم٘مٞمىلىل٧م.. سم٤مىمٞمىلىل٦م ًمٙمىلىلـ 
ٍ
ء ؾَّ َرْ ُر يُمىلىل َدُمِّ ممىلىل٤م  ىلىلق أُمىلىل٤مم اًمٜمىلىل٤مس ُمىلىلثاً ُمىلىلـ  [25]األحقاااف:﴾شُمىلىل

اخلٞم٤مم واًمٌٞمقت وإمم آظمره، ًمٙمـ  ذا أوًٓ طمٞمٜمام يىلدقمل ُمىلدع ذم ٟمىلص ذقمىلل قمىل٤مم 

قم قمٜمىلد قمٚمىلامء إصىلقل نٞمٕمىل٤ًم أٟمىلف ٓ جيىلقز ادقمىل٤مء ُمثىلؾ  ىلذه إٟمف قم٤مم خمّمص ومٛمٕمٚم

اًمىلىلىلىلدقمقى إٓ سم٤مإلشمٞمىلىلىلىل٤من سم٤مًمىلىلىلىلدًمٞمؾ اعمخّمىلىلىلىلص، وٟمحىلىلىلىلـ ًمٜم٘مىلىلىلىلؾ أن ُمثىلىلىلىل٤مًٓ يمٜمىلىلىلىل٧م أذيمىلىلىلىلره 

يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م »سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم عمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه اًمٙمٚمٛمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل أًم٘مٞمتٝمىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىل٤ًم طمىلىلىلقل ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

يىلىل٦م سم٘مىلىلقهلؿ: وم٤معمٌتدقمىلىل٦م يٕم٤مروىلىلقن  ىلىلذه اًمٙمٚمٞمىلىل٦م اًمٜمٌق  شوىلىلاًم٦م ويمىلىلؾ وىلىلاًم٦م ذم اًمٜمىلىل٤مر

ًمٞمس يمؾ سمدقم٦م وىلاًم٦م، وٟمحىلـ ٟم٘مىلقل، و ىلذا ممىل٤م يمٜمىل٤م اؾمىلتٗمدٟم٤مه ُمىلـ سمٞم٤مٟمىل٤مت اسمىلـ شمٞمٛمٞمىل٦م 

يمىل٤من يٙمىلرر  ىلذه اًمٙمٚمٞمىل٦م ذم ُمٜم٤مؾمىل٤ٌمت يمثىلػمة ويمثىلػمة ضمىلدًا ذم  ¢رمحف اهلل: إن اًمٜمٌىلل 

ظمٓمٌىلىلىلف وُمىلىلىل٤م يمىلىلىل٤من يمىلىلىلذًمؽ ومىلىلىلا يّمىلىلىلح أن يٙمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ اًمٕمىلىلىل٤مم اعمخّمىلىلىلقص؛ ٕن شمٙمىلىلىلرار 

ىمٞمىلىلد ًمىلىلٞمحٗمظ اًمٜمىلىل٤مس أن ي٘مٕمىلىلقا ذم ؾمىلىلقء  ااٛمٚمىلىل٦م هبىلىلذا اًمٕمٛمىلىلقم ُمىلىلع قمىلىلدم ووىلىلع سمج٤مٟمٌٝمىلىل٤م

اًمٗمٝمؿ هلذا اًمٜمص أٟمف قم٤مم واًمِم٤مرع احلٙمٞمؿ يٕمٜمل: أٟمف ًمٞمس قم٤مُم٤ًم وما سمد أن ي٠ميت وًمق 

ٓ يقضمىلد ذم  ¢سمٌٕمض إطمٞم٤من سم٘مٞمىلد ي٘مٞمىلد  ىلذا اًمىلٜمص اًمٕمىل٤مم، ًمٙمىلـ اًمقاىمىلع أن اًمٜمٌىلل 

وظمىلىلػم اهلىلىلدى  ىلىلدى »يمىلىلؾ ظمٓمٌىلىلف وذم يمىلىلؾ اومتت٤مطمٞم٤مشمىلىلف ًمٙمٚمامشمىلىلف إٓ  ىلىلذا اًمىلىلٜمص اًمٕمىلىل٤مم: 

وذ إُمىلىلقر حمىلىلدصم٤مهت٤م، ويمىلىلؾ حمدصمىلىل٦م سمدقمىلىل٦م، ويمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م، ويمىلىلؾ  ¢د حمٛمىلىل

وم٢مذًا:  ذا اًمٕمٛمقم يًتحٞمؾ أن يدقمك ومٞمىلف أٟمىلف قمىل٤مم خمّمىلقص؛ ٕن   شواًم٦م ذم اًمٜم٤مر

شمٙمرار اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام هبذه ااٛمٚم٦م دائاًم وأسمدًا دون أن يْمىلع سمج٤مٟمٌٝمىل٤م وًمىلق ذم 

قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام أٟمىلىلىلف يريىلىلىلد أن سمٕمىلىلىلض إطمٞمىلىلىل٤من ُمىلىلىل٤م ي٘مٞمىلىلىلده  ىلىلىلذا دًمٞمىلىلىلؾ قمٛمىلىلىلكم ُمىلىلىلـ اًمرؾمىلىلىلقل 

يرؾمخ ذم أذ ٤من اًم٤ًمُمٕملم هلذه ااٛمٚم٦م أهن٤م قمغم قمٛمقُمٝم٤م وؿمٛمقهل٤م اعمٓمٚمىلؼ اًمىلذي 

 ٓ ىمٞمد ومٞمف.
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ويمٜمىلىلىلىل٧م أ.ب وأىمىلىلىلىلرب  ىلىلىلىلذا اًمٕمٛمىلىلىلىلقم اًمىلىلىلىلذي ٓ ظمّمىلىلىلىلقص ومٞمىلىلىلىلف سمٛمثىلىلىلىلؾ ىمقًمىلىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلىلف 

ومىلىلىلا يّمىلىلىلح ٕطمىلىلىلد ُمىلىلىلـ اعمًىلىلىلٚمٛملم أن   شيمىلىلىلؾ ُمًىلىلىلٙمر مخىلىلىلر ويمىلىلىلؾ مخىلىلىلر طمىلىلرام»اًمًىلىلام: 

وًمىلىلٞمس يمىلىلؾ مخىلىلر طمراُمىلىل٤ًم،  ىلىلذا يىلىل٠ميت يم٤معمِمىلىل٤مىم٤مة هلل ي٘مىلىلقل: ٓ، ًمىلىلٞمس يمىلىلؾ ُمًىلىلٙمر مخىلىلر 

َ ﴿وًمٚمرؾمقل ومٞمدظمؾ ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمذيمر:  ٤م شَمٌىَللمَّ ِد ُمىَل ـْ سَمٕمىْل
قَل ُمىِل ؾمىُل ٤مىِمِؼ اًمرَّ ـْ ُيِمىَل َوَُم

ٌِٞمِؾ اعمْىُل١ْمُِمٜملِمَ  إمم آظمىلر أيىل٦م، ومٝمىلذه اًمٙمٚمٞمىل٦م ذم  [445]النساا::﴾ًَمُف اهْلَُدى َوَيتٌَِّْع هَمػْمَ ؾمىَل

 ٙمٚمٞم٦م ذم احلدي٨م إول.احلدي٨م اًمث٤مين يمذًمؽ اًم

ومٝمىلذا قمىل٤مم ُمٓمٚمىلؼ ٓ يدظمٚمىلف اًمتخّمىلٞمص  شيمؾ سمدقم٦م واًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم اًمٜمىل٤مر»

 .شيمؾ ُمًٙمر مخر ويمؾ مخر طمرام»يم٘مقًمف: 

أُمىلىلىل٤م اعمًىلىلىل٠مًم٦م إظمىلىلىلرى اًمتىلىلىلل أذت إًمٞمٝمىلىلىل٤م ذم ؾمىلىلىل١ماًمؽ، و ىلىلىلل سمىلىلىلا ؿمىلىلىلؽ ًمىلىلىلٞمس هلىلىلىل٤م 

سمؼ صمىلؿ قماىم٦م سمٌحثٜم٤م اًم٤ًمسمؼ؛ وًمذًمؽ أٟم٤م ذ ٧ٌم أومن ُم٤م قماىم٦م اًمًىل١مال سم٤مًمًىل١مال اًمًىل٤م

شمٌىلىللم زم أٟمىلىلف يٕمٜمىلىلل سمٛمٜم٤مؾمىلىل٦ٌم ذيمىلىلر ٟمىلىلص قمىلىل٤مم ورد قمىلىلغم ظمىلىل٤مـمر إخ اًمًىلىل٤مئؾ رء ُمٝمىلىلؿ 

ضمىلىلدًا وإن يمىلىل٤من ًمىلىلٞمس ًمىلىلف صىلىلٚم٦م سم٤مًمٌدقمىلىل٦م وسم٤مًمٙمٚمٞمىلىل٦م اًمًىلىل٤مسم٘م٦م  ىلىلل أن  ٜمىلىل٤مك ٟمّمىلىلقص قم٤مُمىلىل٦م 

يدظمؾ ومٞمٝم٤م ضمزئٞم٤مت ُمـ اًمٓم٤مقم٦م واًمٕم٤ٌمدة،  ىلذه اازئٞمىل٤مت ضمىلرى اًمٕمٛمىلؾ سمٌٕمْمىلٝم٤م ذم 

زائٝمىلىلىل٤م إظمىلىلىلرى ُمىلىلىلع أن  ىلىلىلذا زُمىلىلىلـ اًمًىلىلىلٚمػ اًمّمىلىلىل٤مًمح ًمٙمىلىلىلـ مل جيىلىلىلر اًمٕمٛمىلىلىلؾ سمىلىلىلٌٕمض أضم

اازء داظمؾ ذم اًمٜمص اًمٕم٤مم ًمٙمـ مل جيىلر قمٚمٞمىلف قمٛمىلؾ اعمًىلٚمٛملم ومٞمىلدظمؾ طمىللم ذًمىلؽ 

وٓ يىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلقم  شيمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م وىلىلاًم٦م» ىلىلذا ااىلىلزء ذم قمٛمىلىلقم ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

اًمىلىلىلٜمص اًمىلىلىلىلذي مىلىلىلىلض قمٚمٞمىلىلىلف،  ىلىلىلىلذا يمٛمٌىلىلىلىلدأ ًمٙمىلىلىلىلـ ىمىلىلىلد متىلىلىلىل٤مج إمم رء ُمىلىلىلىلـ اًمتقوىلىلىلىلٞمح 

ًمتىلىلىلل هلىلىلىلىل٤م قماىمىلىلىل٦م سم٤مًمتحىلىلىلىلذير ُمىلىلىلـ آسمتىلىلىلىلداع ذم واًمٌٞمىلىلىل٤من، ُمىلىلىلثاً: ُمىلىلىلىلـ أؿمىلىلىلٝمر إطم٤مديىلىلىلىل٨م ا

قمٚمىلىلىلٞمٙمؿ سم٤ماامقمىلىلىل٦م ومىلىلىل٢مٟمام ي٠ميمىلىلؾ اًمىلىلىلذئ٥م ُمىلىلىلـ اًمٖمىلىلىلٜمؿ »  شقمىلىلىلغم ااامقمىلىل٦ماهلل يىلىلىلد  »اًمىلىلديـ: 

أطم٤مديىلىل٨م يمثىلىلػمة شمىلىل٠مُمر سم٤ماامقمىلىل٦م وسمخ٤مصىلىل٦م ااامقمىلىل٦م ذم اًمّمىلىلاة طمٞمىلىل٨م ىمىلىل٤مل   شاًم٘م٤مصىلىلٞم٦م

صىلىلاة ااامقمىلىل٦م شمٗمْمىلىلؾ صىلىلاة اًمٗمىلىلرد سمخٛمىلىلس »قمٚمٞمىلف اًمًىلىلام ذم احلىلىلدي٨م اعمٕمىلىلرول: 

شمٙمِمىلىلٗمف ًمٜمىلىل٤م؟  رأو ؾمىلىلٌع وقمنمىلىليـ.. ـمٞمىلىل٥م! و ٜمىلىل٤مك طمىلىلدي٨م آظمىلىلر شم٘مىلىلد  شءوقمنمىلىليـ ضمىلىلز
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 ذم ومْمٞمٚم٦م صاة ااامقم٦م اصمٜملم.. صماصم٦م.. أرسمٕم٦م.. مخ٦ًم..

 .ش..ة اًمقاطمد، وصاة اًمثاصم٦م أومْمؾ ُمـصاة آصمٜملم أومْمؾ ُمـ صا» ُمداظمٚم٦م:

نٞمؾ ضمىلدًا.. ومٚمٜمٗمىلرض أن دظمٚمٜمىل٤م ذم اعمًىلجد ذم صىلاة اًمٔمٝمىلر سمٕمىلدُم٤م  اًمِمٞمخ:

د ُمٜمىلىل٤م اٟمتحىلىلك ٟم٤مطمٞمىلىل٦م يريىلىلد أن يّمىلىلكم اًمًىلىلٜم٦م، وواطمىلىلد ظمٓمىلىلر ذم سم٤مًمىلىلف أن أذن ويمىلىلؾ واطمىلىل

يًـ ؾمٜم٦م طمًٜم٦م ومامذا ىم٤مل؟ ي٤م ن٤مقم٦م! عم٤مذا شمّمٚمقن وطمداٟم٤ًم شمٕم٤مًمقا ٟمّمكم ن٤مقم٦م، 

صىلىلاة »  شصىلىلاة ااامقمىلىل٦م شمٗمْمىلىلؾ صىلىلاة اًمٗمىلىلرد سمخٛمىلىلس سمًىلىلٌع ..»ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

صاة اًمرضمٚملم  اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ أزيمك ُمـ صاشمف وطمده، وصاة اًمثاصم٦م أزيمك ُمـ

 إمم آظمره.  ش..

أن دقمٜمىلىلىل٤م ُمتًٌىلىلىلٓملم ُمتقؾمىلىلىلٕملم ذم اًمٌحىلىلىل٨م:  ىلىلىلذه اازئٞمىلىلىل٦م أٓ يىلىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلىلقم 

؟ يىلىلىلدظمؾ، إذا يمىلىلىل٤من شصىلىلىلاة اًمىلىلىلرضمٚملم أزيمىلىلىلك ُمىلىلىلـ صىلىلىلاشمف وطمىلىلىلده»ىمقًمىلىلىلف قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام: 

يدظمؾ ومٝمؾ جيقز أن ٟمًـ  ذه اًمًٜم٦م احلًٜم٦م؛ ٕن  ذا قمٜمىلدٟم٤م طمىلدي٨م، أمل ٟم٘مىلؾ آٟمٗمىل٤ًم 

ٌدقمىل٦م أهنىل٤م سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م ضمىل٤مء سمىلدًمٞمؾ؟  ىل٤مٟمحـ أن أشمٞمٜمىل٤م سمٛمثىل٤مل أٟمف إذا ضم٤مء اعمدقمل سم٤مًم

 يمثػماً َ ُم٤م ٟمٓمرىمف، وًمٕمؾ  ذا  ق اًمذي يم٤من أظمقٟم٤م أسمق احل٤مرث يدٟمدن طمقًمف سم١ًماًمف؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ىلؾ ٟمًىلٚمؿ  شصىلاة اًمرضمىلؾ ُمىلع اًمرضمىلؾ أزيمىلك ُمىلـ صىلاشمف»ضم٤مءٟمىل٤م سم٤مًمىلدًمٞمؾ:  اًمِمٞمخ:

وىمٚمىلىلىلىل٧م: إهنىلىلىلىل٤م سمح٤مضمىلىلىلىل٦م إمم  ٓ، عمىلىلىلىل٤مذا؟ ًمٚم٘م٤مقمىلىلىلىلدة اًمتىلىلىلىلل ذيمرهتىلىلىلىل٤م أظمىلىلىلىلػماً  ااىلىلىلىلقاب:ًمىلىلىلىلف؟ 

 شمقوٞمح وإمم سمٞم٤من.

 ذا احلدي٨م ًمق يم٤من يِمٛمؾ  ذه اازئٞمىل٦م أيمىل٤من خيٗمىلك ذًمىلؽ قمىلغم اًمًىلٚمػ؟ قمىلغم 

اًمّمىلىلىلىلح٤مسم٦م واًمتىلىلىلىل٤مسمٕملم وإئٛمىلىلىلىل٦م اعمجتٝمىلىلىلىلديـ؟ ٓ خيٗمىلىلىلىلك قمٚمىلىلىلىلٞمٝمؿ، إذًا: طمٞمىلىلىلىلٜمام وضمىلىلىلىلدٟم٤م 

اعمًٚمٛملم شمت٤مسمٕمقا قمغم قمدم اًمتجٛمع ذم  ذه اازئٞم٦م يم٤مٟمىل٧م  ىلذه اازئٞمىل٦م إذا دمٛمىلع 

قمٚمٞمٝمىلىلىل٤م سمدقمىلىلىل٦م وًمىلىلىلق يم٤مٟمىلىلىل٧م شمىلىلىلدظمؾ ذم قمٛمىلىلىلقم اًمىلىلىلٜمص؛ ٕن اًمٕمٛمىلىلىلقم ذم  ىلىلىلذه ن قاعمًىلىلىلٚمٛم
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اازئٞم٦م مل جير اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف، واوح  ذا؟ وم٢مذا وٛمٛمٜم٤م  ذا إمم ُم٤م يٌؼ سمٞم٤مٟمىلف ٟمًىلت٘مٞمؿ 

 قمغم اا٤مدة وٟمٙمقن م٤مُم٤ًم قمغم سمّمػمة ذم ُمقوقع اًمًٜم٦م احلًٜم٦م واًمًٜم٦م اًمًٞمئ٦م.

أردٟمىلىل٤م ٟمٓمٌىلىلؼ طمىلىلدي٨م: ُمىلىلـ ومىلىل٢مذًا:  ىلىلذا اًمتجٛمىلىلع قمىلىلغم أداء اًمًىلىلٜم٦م اًم٘مٌٚمٞمىلىل٦م ن٤مقمىلىل٦ًم إذا 

ؾمىلىلـ ؾمىلىلٜم٦م طمًىلىلٜم٦م وُمىلىلـ ؾمىلىلـ ؾمىلىلٜم٦م ؾمىلىلٞمئ٦م سمىلىل٠مي ؿمىلىلٓمريـ ٟمىلىلدظمؾ  ىلىلذه اازئٞمىلىل٦م.. سم٤مًمِمىلىلٓمر 

 إول أم سم٤مًمِمٓمر أظمر؟ 

 سم٤مًمِمٓمر أظمر. ُمداظمٚم٦م:

آظمىلىلىلر أن  ىلىلىلذه ؾمىلىلىلتٙمقن ؾمىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلٞمئ٦م، و ٜمىلىل٤م ي٘مىلىلىلقل اًمٕمٚمىلىلىلامء: ًمىلىلىلق يمىلىلىل٤من ظمىلىلىلػمًا  اًمِمىلىلٞمخ:

 ًمًٌ٘مقٟم٤م إًمٞمف.

اعمتٕمٚمؼ هبذا احلدي٨م ومٞمٙمىلقن  ومحٞمٜمام ٟمٗمٝمؿ اإلؾمام هبذا اًمقوقح وهبذا اًمٌٞم٤من

اعمًٚمؿ قمغم  دى ُمـ رسمف، وٓ ي٘مع ومٞمام اسمتدع اًمٜم٤مس يمثػمًا ُمىلـ اًمٕمٌىل٤مدات؛ ٕن يمىلؾ 

قمٌىلىل٤مدة ذم اًمقاىمىلىلع.. أو يمىلىلؾ سمدقمىلىل٦م ًمٜم٘مىلىلؾ يًىلىلٛمقهن٤م قمٌىلىل٤مدة اًمٞمىلىلقم ٓ شمٕمىلىلدم أن دمىلىلد ٟمّمىلىل٤ًم 

قم٤مُم٤ًم، وم٤ماقاب طمٞمٜمئذ طمٞمٜمام ي٠مشمقٟمٜمىل٤م سمىل٤مًمٜمص اًمٕمىل٤مم أن ٟمىلرسمٓمٝمؿ سم٤مًمًىلٚمػ،  ىلذا اًمىلٜمص 

أظمل! أٟم٧م شمٓمٌ٘مف قمغم  ذه اازئٞم٦م..  ذا اًمًىلٚمػ يمىل٤مٟمقا يٗمٝمٛمىلف أم جيٝمٚمىلف؟ ٓ سمىلد ُمىـل اًمٕم٤مم 

ضمىلىلىلقاب ُمىلىلىـل ضمىلىلىلقاسملم: إُمىلىلىل٤م أن ي٘مىلىلىلقل: يمىلىلىل٤من يٗمٝمٛمىلىلىلف أو يمىلىلىل٤من جيٝمٚمىلىلىلف ومىلىلىل٢من يم٤مٟمىلىلىل٧م إظمىلىلىلرى ومٝمىلىلىلق 

ضم٤م ىلىلىلؾ؛ ٕٟمىلىلىلف يىلىلىلدقمل سمىلىلىل٠من اًمًىلىلىلٚمػ ضم٤م ىلىلىلؾ و ىلىلىلق قمىلىلىل٤ممل، و ىلىلىلذا ُمٜمتٝمىلىلىلك ااٝمىلىلىلؾ واًمٖمٌىلىلىل٤موة، وإن 

٘مىلقه يمىلام أٟمىل٧م شمٓمٌ٘مىلف إذًا: ااىلقاب ٓ، إذًا: يم٤مٟم٧م إومم و ق اًمّمقاب ًمٗمٝمٛمىلقه، ـمٞمىل٥م! ـمٌ

 [442]هود:﴾وَم٤مؾْمتَِ٘مْؿ يَماَم ُأُِمىلْرَت ﴿ُم٤م ومٝمٛمقه سمٗمٝمٛمؽ ومٗمٝمٛمؽ  ق قملم اخلٓم٠م؛ ًمذًمؽ ي٘م٤مل: 

 .ويمؾ ظمػم ذم اشم٤ٌمع ُمـ ؾمٚمػ ويمؾ ذ ذم اسمتداع ُمـ ظمٚمػ

ٟمٗمس اعمقوقع ؿمٞمخٜم٤م ًمٚمٗم٤مئدة: سمٕمض اإلظمقة ذيمر طمقل أيىل٦م اًمًىل٤مسم٘م٦م  ُمداظمٚم٦م:

 ر وضمف ـمٞم٥م وم٠مريد أن أقمرل رأيٙمؿ سمف.اًمتل ذيمرهت٤م ذيم

 شمٗمْمؾ. اًمِمٞمخ:
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 ﴿ىمىلىلىلىل٤مل:  ُمداظمٚمىلىلىلىل٦م:
ٍ
ء ؾَّ َرْ ُر يُمىلىلىلىل َدُمِّ ممىلىلىلىل٤م أذن هلىلىلىلىل٤م سمىلىلىلىلف ومٝمىلىلىلىلل قمىلىلىلىلغم  [25]األحقاااااف:﴾شُمىلىلىلىل

قمٛمقُمٝم٤م، وما داقمل أن ٟم٘مقل: قم٤مم خمّمقص أو إمم آظمره،  ل ومٕماً قمىلغم قمٛمقُمٝمىل٤م 

﴿ 
ٍ
ء ُر يُمؾَّ َرْ  مم٤م أذن هل٤م سمتدُمػمه. [25]األحقاف:﴾شُمَدُمِّ

ؿ ًمٙمـ  ىلذا يٕمٜمىلل: أؿمىلٌف سم٤مًمتاقمىل٥م سم٤مًٕمٗمىل٤مظ؛ ٕٟمىلف ُمىلـ أيىلـ قمرومٜمىل٤م أهنىل٤م ٟمٕم اًمِمٞمخ:

 مم٤م أُمر، ًمٞمس ُمـ اًمقاىمع؟

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ـمٞم٥م! اًمِمٞمخ:

 و ذا  ق اًمدًمٞمؾ أهن٤م قمغم قمٛمقُمٝم٤م. ُمداظمٚم٦م:

 ىلىلىلذا ًمىلىلىلٞمس دًمٞمىلىلىلؾ،  ىلىلذا شم٠مويىلىلىلؾ،  ىلىلىلذا شم٠مويىلىلىلؾ ممىلىل٤م يىلىلىل١مول همىلىلىلػمه أن  ىلىلىلذا قمىلىلىل٤مم  اًمِمىلىلٞمخ:

يمىلىلىلام ىمىلىلىل٤مل، ـمٞمىلىلىل٥م!  ىلىلىلذه ااٛمٚمىلىلىل٦م همىلىلىلػم خمّمىلىلىلقص،  ىلىلىلق ىمىلىلىل٤مل: سمىلىلىلام ُمىلىلىل٤م أذن سمىلىلىلف رهبىلىلىل٤م أو 

 ُمذيمقرة ذم أي٦م، ًمٙمـ ومٝمؿ..

٤م﴿ذم:  ُمداظمٚم٦م: َ  سم٠َِمُْمِر َرهبِّ
ٍ
ء  ..[25]األحقاف:﴾يُمؾَّ َرْ

 ومٝمٛم٧م، ًمٙمـ سم٠مُمر رهب٤م حمدود ذم اًمٜمص؟ اًمِمٞمخ:

 ٓ، ُم٤م ذم. ُمداظمٚم٦م:

  ذا  ق. اًمِمٞمخ:

 ضمزاك اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 (  00:  00: 45/ 309) اهلدى والنور / 

 ( 00:  02: 45/ 309دى والنور /) اهل

 ( 00:  30: 58/ 309) اهلدى والنور /

 ( 00:  37: 22/ 309) اهلدى والنور /
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 قاعدٝ: كى ُص عاَ...

ىمقًمىلىلىلؽ سمىلىلىل٤مرك اهلل ومٞمىلىلىلؽ، يمىلىلىلؾ ٟمىلىلىلص قمىلىلىل٤مم يتْمىلىلىلٛمـ أضمىلىلىلزاء يمثىلىلىلػمة مل جيىلىلىلر    ُمداظمٚمىلىلىل٦م:

 اًمٕمٛمؾ قمغم ضمزء ُمـ أضمزائف، اًمٕمٛمؾ سمف ٓ ينمع ُم٤م مل يرد ٟمص،  ؾ  ٜم٤مك ُمث٤مل؟

 ؟ُمث٤مل، صاة ااامقم٦م ذم اًمًٜمـ اًمرواشم٥م ذم اعمًجد،  ؾ ينمع  اًمِمٞمخ:

يٕمٜمىلىلىلل دظمٚمٜمىلىلىل٤م ٟمّمىلىلىلكم اًمٔمٝمىلىلىلر أن وٟمقيٜمىلىلىل٤م ٟمّمىلىلىلكم ؾمىلىلىلٜم٦م اًمٔمٝمىلىلىلر اًم٘مٌٚمٞمىلىلىل٦م،  ىلىلىلؾ ينمىلىلىلع 

 ٟمّمٚمٞمٝم٤م ن٤مقم٦م؟

 :  ُم٤م قمٜمدي قمٚمؿ ذم  ذا.ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ ًمٞمس قمٜمدك قمٚمؿ، وأٟم٧م قم٤ميش ...   اًمِمٞمخ:

 يٙمقن ومٞمف دًمٞمؾ..:  أىمّمد ٓ أؾمتٓمٞمع أن أىمقل ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ ُمداظمٚم٦م

 يمٞمػ يٙمقن ومٞمف دًمٞمؾ واعمًٚمٛمقن يمٚمٝمؿ يّمٚمقن ومرادى.  اًمِمٞمخ:

 :   ذا ُم٤م أىمقل.ُمداظمٚم٦م

 ... اٟمٕمدى ُمـ ص٤مطمٌؽ  ذا. اًمِمٞمخ:

 :  ... ُمداظمٚم٦م

 ... ُمـ  ٜم٤م ي٠ميت زم ُمـ  ٜم٤م. اًمِمٞمخ:

 :  أٟم٤م أىمّمد ُم٤م قمٜمدي قمٚمؿ وٓ دًمٞمؾ، وأظم٤مل أىمقل...ُمداظمٚم٦م

 .. شمٜمت٘مؾ اًمٕمدوى. ُم٤م  ق اًمٗمرق سمٞمٜمؽ وسمٞمٜمف،  اًمِمٞمخ:
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ااامقمىلىلىلىل٦م ذم اًمًىلىلىلىلٜمـ اًمرواشمىلىلىلىل٥م يمىلىلىلىلام شمىلىلىلىلرى اعمًىلىلىلىلٚمٛملم اًمٞمىلىلىلىلقم اًمًىلىلىلىلٜم٦م صىلىلىلىلاة اًمًىلىلىلىلٜمـ 

 ومرادى.

 :  ٟمٕمؿ.ُمداظمٚم٦م

يمٚمىلىلام دظمىلىلؾ اعمًىلىلجد ي٘مىلىلقل يىلىل٤م ٟمىلىل٤مس شمٕمىلىل٤مًمقا ٟمّمىلىلكم  فومٚمىلىلق أن رضمىلىلاً أراد أٟمىلىل  اًمِمىلىلٞمخ:

ن٤مقمىلىل٦م، سمىلىلدل ُمىلىل٤م شمّمىلىلٚمقن ومىلىلرادى اًمًىلىلٜمـ ٟمّمىلىلٚمٞمٝم٤م ن٤مقمىلىل٦م، واطمىلىلت٩م سمٛمثىلىلؾ ىمقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف 

،  ىلىلذا ٟمىلىلص قمىلىل٤مم دظمىلىلؾ شًمرضمىلىلؾ ُمىلىلع اًمرضمىلىلؾ أزيمىلىلك ُمىلىلـ صىلىلاشمف وطمىلىلدهصىلىلاة ا»اًمًىلىلام: 

 ىلىلذه اازئٞمىلىل٦م، ًمٙمىلىلـ  ىلىلذه اازئٞمىلىل٦م مل جيىلىلر قمٛمىلىلؾ اعمًىلىلٚمٛملم قمٚمٞمٝمىلىل٤م،  ىلىلذا ُم٘مت٣مىلىل  ومٞمىلىلف

 دًٓم٦م احلدي٨م اًمٕم٤مم وما يٕمٛمؾ سمف.

 :  إٓ إذا ضم٤مء ٟمص.ُمداظمٚم٦م

 ٟمٕمؿ. واوح؟  اًمِمٞمخ:

 :  احلٛمد هلل.ُمداظمٚم٦م

 ومٝمٛمقا شمًٌٛمقا... ذم أول إُمر، وسمٕمد ذًمؽ قمٜمدُم٤م   اًمِمٞمخ:

 ( 00:  25:  05/ 406) اهلدى والنور/
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 اهفسق بني اهعبادات امللواٞ ٗاملاٚدٝ،

 ٗأثس ذهم يف أب٘اب اهبدع 

ىلىلىل ٗمَ ؿمىلىلىلٞمخٜم٤م قمىلىلغم ذيمىلىلىلر اعمًىلىل٠مًم٦م اًمتىلىلىلل شمَ  ُمداظمٚمىلىل٦م: ٚم٧م هبىلىل٤م ىمٌىلىلىلؾ ىمٚمٞمىلىلؾ، ىمْمىلىلىلٞم٦م زيىلىلىل٤مدة ْمَّ

اخلىلىلػم ظمىلىلػم،  ىلىلذا ؿمىلىلٞمخٜم٤م يٕمٜمىلىلل إُمىلىلر أطمٞم٤مٟمىلىل٤ًم يٙمىلىلقن سمىلىللم إومىلىلراط وشمٗمىلىلريط، وماسمىلىلد ُمىلىلـ 

ِرُد قمٚمىلىلٞمٝمؿ إؿمىلىلٙم٤مٓت، ي٘مىلىلقل ًمىلىلؽ: وىلىل قاسمط طمٌىلىلذا ًمىلىلق ٟمًىلىلٛمع، ُمىلىلثاً: يمثىلىلػم ُمىلىلـ اًمٜمىلىل٤مس شَمىلىل

ٟمحىلىلـ أن سمىلىللم إذاٟمىلىللم عمىلىل٤مذا ٓ ٟمّمىلىلكم يىلىلقم ااٛمٕمىلىل٦م، ُمىلىلع أن اطمٜمىلىل٤م ٟم٘مىلىلقل هلىلىلؿ: ىمٌىلىلؾ 

أن شمّمىلٚمقا ُمىل٤م ؿمىلئتؿ، ًمٙمىلـ أٟمىلتؿ عمىل٤مذا َّتّمّمىلقن  ىلذا، وم٤مًمْمىلقاسمط طمتىلك  ؿإذان ًمٙم

جيقز اًمت٘مٞمد سمام ورد شمٕمٌدًا وشم٘مٞمٞمدًا  سم٘مٞم٦م اإلظمقان أٟمف ُمتك جيقز اًمتٕمٌد سمتقؾمع وُمتك

 وضمزايمؿ اهلل ظمػمًا؟

اعمًىل٠مًم٦م  ىلذه ُمٕمروومىل٦م واحلٛمىلد هلل، و ىلل ُمىل٤م َّتىلرج قمىلام ضمىل٤مء ذم اًمنمىلع،  اًمِمٞمخ:

اعمٗمروض ذم اعمًٚمؿ قمٚماًم ًمىلٞمس يمىلؾ ُمىل٤م يمىل٤من ُمٗمرووىل٤ًم يٙمىلقن واىمٕمىل٤ًم، ًمٙمىلـ اعمًىلٚمؿ 

ء ُم٤م يمىل٤من ُمٜمٝمىل٤م جي٥م أن يٙمقن واىمٕمف أٟمف يٜمًجؿ دائاًم وأسمدًا ُمع أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ؾمقا

أُمرًا أو ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م هنٞم٤ًم، وإواُمر واًمٜمقا ل يمام شمٕمٚمٛمقن نٞمٕم٤ًم إن ؿمىل٤مء اهلل شمٜم٘مًىلؿ 

إمم أىم٤ًمم، إواُمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م  ىلق ذم طمىلدود اًمٗمروىلٞم٦م وُمٜمٝمىل٤م ُمىل٤م  ىلق ذم طمىلدود اًمًىلٜمٞم٦م، 

رو ٤مت، ومٙمام أن واًمٜمقا ل ُم٤م  ق ُمـ ىمًؿ اعمحرُم٤مت، وُمٜمٝم٤م ُم٤م  ق ُمـ ىمًؿ اعمٙم

ؿ ُمىلىلىلـ اًم٘مًىلىلىلؿ إول ذم اًمٗمىلىلىلرض و ىلىلىلق اعمًىلىلىلتح٥م أو اًمًىلىلىلٜم٦م أن إُمىلىلىلر اًمىلىلىلذي  ىلىلىلق ىمًىلىلىل

وم٤مقمٚمىلىلىلف أو وم٤مقمٚمٝمىلىلىل٤م يثىلىلىل٤مب قمىلىلىلغم ومٕمٚمىلىلىلف وٓ يٕم٤مىمىلىلىل٥م قمىلىلىلغم شمريمىلىلىلف، يمىلىلىلذًمؽ اًم٘مًىلىلىلٞمؿ اًمثىلىلىل٤مين 

ًمٚمٛمٜمٝمل قمٜمف ىمٚمٜم٤م: اًم٘مًؿ إول حمرم واًمثىل٤مين ُمٙمىلروه،  ىلذا اعمٙمىلروه إذا اٟمتٝمىلك قمٜمىلف 
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قمٚمٞمىلف،  اعمًٚمؿ ومٞمث٤مب قمغم ذًمؽ، وإذا ومٕمٚمف ومىلا يٕم٤مىمىل٥م وًمٙمىلـ يٙمىلقن ذًمىلؽ ُمٙمرو ىل٤مً 

وم٤مٔن ُمقوقع اًمزي٤مدة ذم اًمٕم٤ٌمدة ُمـ أي ىمًؿ  ق، أ ق ُمـ ىمًؿ اعمحىلرم أم  ىلق ُمىلـ 

 ىمًؿ اعمٙمروه؟

 ق ُمـ ىمًؿ اعمحرم، ذًمؽ ُٕمقر يمثػمة وأ ٝم٤م أن ذم  ىلذه اًمٚمحٔمىل٦م  ااقاب:

ومٝمىلذا اًمققمٞمىلد  شيمىلؾ سمدقمىل٦م وىلاًم٦م ويمىلؾ وىلاًم٦م ذم اًمٜمىل٤مر»ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًىلام: 

ًمٌدقمىلىل٦م أو ومٞمىلىلف اًمٌدقمىلىل٦م سم٤مًمٜمىلىل٤مر ي٘مت ىلىل أن ارشمٙمىلىل٤مب اًمٌدقمىلىل٦م ًمىلىلٞمس اعمتٕمٚمىلىلؼ سم٤مًم٘مىلىل٤مئؿ قمٚمٞمىلىلف ا

ُمىلىلىلـ إُمىلىلىلقر اعمٙمرو ىلىلىل٦م يمرا ىلىلىل٦م شمٜمزهيٞمىلىلىل٦م وإٟمىلىلىلام  ىلىلىلق ُمىلىلىلـ اعمٙمىلىلىلروه يمىلىلىلام ي٘مىلىلىلقل قمٚمىلىلىلامء 

احلٜمٗمٞمىلىلىل٦م يمرا ىلىلىل٦م امريٛمٞمىلىلىل٦م، وقمىلىلىلغم ذًمىلىلىلؽ وم٤مًمٕمٌىلىلىل٤مدات اعمقضمىلىلىلقدة ذم اإلؾمىلىلىلام إُمىلىلىل٤م أن 

ي: ُم٘مٞمدًا شمٙمقن ُم٘مٞمدة أو أن شمٙمقن ُمٓمٚم٘م٦م، ومام يم٤من ُمـ اًمٕم٤ٌمدات ُمـ اًم٘مًؿ إول أ

وما جيقز اًمزي٤مدة قمغم  ذا اًم٘مٞمد، و ٜم٤م ي٘م٤مل ُمىل٤م شم٘مقًمىلف اًمٕم٤مُمىل٦م ذم سمٕمىلض اًمىلٌاد و ىلل 

يمٚمٛمىل٦م طمىلؼ: اًمزائىلد أظمىلىلق اًمٜمىل٤مىمص، سمٛمٕمٜمىلك: أن اًمرضمىلؾ وًمىلىلق صىلغم صىلاة اًمٗمجىلر صمىلىلاث 

ّماة اعمٖمرب صدق قمٚمٞمف ىمقل  ذه اًمٙمٚمٛم٦م: اًمزائد أظمق اًمٜم٤مىمص، يمام أن يمريمٕم٤مت 

ٕمتىللم أيْمىل٤ًم اًمزائىلد أظمىلق اًمٜمىل٤مىمص، ومٙمىلؾ ُمىلـ اًمٕمٙمس يمذًمؽ ًمق أ ٟمىلف صىلغم اعمٖمىلرب ريم

اعمثىلىل٤مًملم صىلىلاشمف سم٤مـمٚمىلىل٦م، ُمىلىلـ صىلىلغم اًمٗمجىلىلر صماصمىلىل٤ًم صىلىلاشمف سم٤مـمٚمىلىل٦م، وُمىلىلـ صىلىلغم اعمٖمىلىلرب 

ريمٕمتلم ومّماشمف سم٤مـمٚم٦م، اًمزائد أظمق اًمٜم٤مىمص،  ىلذا ذم اًمٕمٌىل٤مدات اعم٘مٞمىلدة، وًمٙمىلـ ممىل٤م 

ن جي٥م اًمتٜمٌٞمف قمٚمٞمف أٟمف ٓ ومرق سملم ُم٤م يمىل٤من ُمىلـ اًمٕمٌىل٤مدات ُم٘مٞمىلدًا ذم اًمٗمىلرائض وُمىل٤م يمىل٤م

ُمٜمٝمىلىل٤م ُم٘مٞمىلىلدًا ذم اًمٜمقاومىلىلؾ، ٕن سمحثٜمىلىل٤م ٓ يىلىلزال ىمىلىل٤مئاًم ذم اًمٕمٌىلىل٤مدة اعم٘مٞمىلىلدة، ٟمحىلىلـ .سمٜمىلىل٤م 

ُمثاً آٟمٗم٤ًم ريمٕمتل ومريْم٦م اًمٗمجر، وىمٚمٜم٤م: إذا صا ٤م صماصم٤ًم مل شم٘مٌؾ صاشمف، ٕٟمف ظم٤مًمػ 

اًمنمىلىليٕم٦م اعم٘مٞمىلىلدة، أن ٟمىلىلتٙمٚمؿ قمىلىلـ اًمٜم٤مومٚمىلىل٦م اًمتىلىلل سمىلىللم يىلىلدي  ىلىلذه اًمٗمريْمىلىل٦م، و ىلىل٤م ؾمىلىلٜم٦م 

ريمٕمتىلىل٤م »ًمريمٕمتىلىل٤من اًمٚمتىلىل٤من ىمىلىل٤مل ومىلىلٞمٝمام قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام: اًمٗمجىلىلر ريمٕمتىلىل٤من،  ٤مشمىلىل٤من ا

ًمىلىلق ىمىلىل٤مل اإلٟمًىلىل٤من يمىلىلام ىمٚمٜمىلىل٤م ذم أول  ىلىلذا اًمٙمىلىلام: يىلىل٤م  شاًمٗمجىلىلر ظمىلىلػم ُمىلىلـ اًمىلىلدٟمٞم٤م وُمىلىل٤م ومٞمٝمىلىل٤م

أظمىلىلل زيىلىل٤مدة اخلىلىلػم ظمىلىلػم، أٟمىلىل٤م أصىلىلكم سمىلىلدل اًمىلىلريمٕمتلم أرسمٕمىلىل٤ًم ًمىلىلٞمس صماصمىلىل٤ًم، ومٝمىلىلؾ  ىلىلذا ُمىلىلـ 



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

730 

 اخلػم؟

يم٦م يمٚمٝم٤م و ق م٤مومظ قمغم ىم٣م طمٞم٤مشمف اعم٤ٌمر ¢ٓ، عم٤مذا؟ ٕن اًمٜمٌل  ااقاب:

اًمذي اؾمتٛمر قمٚمٞمىلف  ¢ ٤مشملم اًمريمٕمتلم ٓ يٜم٘مص ُمٜمٝمام وٓ يزيد قمٚمٞمٝمام، ومٙم٤من ومٕمٚمف 

دًمىلىلىلٞماً قمٛمٚمٞمىلىلىل٤ًم قمىلىلىلغم أٟمىلىلىلف اًمزائىلىلىلد أظمىلىلىلق اًمٜمىلىلىل٤مىمص، ومٙمىلىلىلام أٟمىلىلىلف ٓ جيىلىلىلقز أن شمّمىلىلىلكم ريمٕمتىلىلىلل 

اًمٗمجر ريمٕم٦م يمذًمؽ ٓ جيقز أن شمّمٚمٞمٝمام صماصم٤ًم أو أرسمٕم٤ًم، وم٤مًمزائىلد أظمىلق اًمٜمىل٤مىمص،  ىلذا 

٤مومٚمىل٦م، ذيمىلرت ًمٙمىلل ٓ يًىلٌؼ إمم ذ ىلـ أطمىلد اًمًىل٤مُمٕملم أن اًمٌحىل٨م اًمًىلىل٤مسمؼ ُمثىل٤مل ذم اًمٜم

ظم٤مص سم٤مًمٗمرائض، ومٞم٘مقل سمٕمْمىلٝمؿ:  ىلذا ذم اًمٗمىلرض، وىمىلد ىمٞمىلؾ  ىلذا ُمىلرارًا وشمٙمىلرارًا، 

أُم٤م اًمٜم٤مومٚم٦م وم٤مُٕمر ومٞمٝم٤م واؾمع، ويٜمزع سمٕمْمٝمؿ ذم  ذه اعم٠ًمًم٦م إمم ىمقًمف قمٚمٞمف اًمّماة 

ـ  ىلىلىلذا حمٚمىلىلىلف ذم ُمىلىلىل٤م ًمٙمىلىلىل شاًمّمىلىلىلاة ظمىلىلىلػم ُمقوىلىلىلقع، ومٛمىلىلىلـ ؿمىلىلىل٤مء ومٚمٞمًىلىلىلتٙمثر»واًمًىلىلىلام: 

ؾمىلىلىلىلٞم٠ميت اًمٌحىلىلىلىل٨م ومٞمىلىلىلىلف ذم اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدات اعمٓمٚم٘مىلىلىلىل٦م، أُمىلىلىلىل٤م ذم اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدة اعم٘مٞمىلىلىلىلدة ؾمىلىلىلىلقاء يم٤مٟمىلىلىلىل٧م 

ومريْمىلىل٦م أو يم٤مٟمىلىل٧م ٟم٤مومٚمىلىل٦م ومٝمىلىل٤م أٟمىلىلتؿ أن أُمىلىل٤مم ومىلىلرض اًمٗمجىلىلر وؾمىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلر، ومٙمىلىلام أٟمىلىلف ٓ 

جيقز اًمزي٤مدة قمغم ومرض اًمٗمجر يمذًمؽ ٓ جيىلقز اًمزيىل٤مدة قمىلغم ؾمىلٜم٦م اًمٗمجىلر، واًمىلدًمٞمؾ 

قمغم  ٤مشملم اًمّماشملم ريمٕمتلم ريمٕمتىللم، ومىل٤مًمتٗمريؼ إذًا ذم  ُمث٤مسمرة اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام

 ُمقوقع اًمزي٤مدة سملم اًمٜم٤مومٚم٦م واًمٗمريْم٦م شمٗمريؼ خم٤مًمػ ًمٚمنمع.

وًمٕمٚمىلىلف ُمىلىلـ اعمٗمٞمىلىلد وُمىلىلـ سمىلىل٤مب رُمىلىلل قمّمىلىلٗمقريـ سمحجىلىلر واطمىلىلد وقمٜمىلىلدٟم٤م صىلىلٞم٤مديـ أن 

ٟم٘مقل: يدظمؾ ذم  ذا اعمقوقع م٤مُمىل٤ًم صىلاة ىمٞمىل٤مم اًمٚمٞمىلؾ، وسمخ٤مصىل٦م صىلاة اًم٘مٞمىل٤مم ذم 

شمًىلىلٛمٕمقن يمثىلىلػمًا ظماومىلىل٤ًم ـمىلىلقياً، ومٜمىلىل٤مس ي٘مقًمىلىلقن: اًمًىلىلٜم٦م إطمىلىلدى  رُمْمىلىل٤من، طمٞمىلىل٨م أٟمٙمىلىلؿ

قمنمىلىلىلة ريمٕمىلىلىل٦م، واًمٜمىلىلىل٤مس ي٘مقًمىلىلىلقن: ٓ، صماصمىلىلىل٦م وقمنمىلىلىليـ ريمٕمىلىلىل٦م، وٟمىلىلىل٤مس ذم سمىلىلىلاد أظمىلىلىلرى 

يقصٚمق ٤م رسمام إمم ومقق اًمثاصملم ظم٤مصىل٦م ذم احلىلرم اعمٙمىلل، يّمىلٚمقا صىلاشملم، ومىلؽمى 

٦م صىلىلىلىلاة اًم٘مٞمىلىلىلىل٤مم ذم يمىلىلىلىلؾ إيىلىلىلىل٤مم وسمخ٤مصىلىلىلىل٦م ذم ًمٞمىلىلىلىل٤مزم رُمْمىلىلىلىل٤من ... ىلىلىلىلؾ  ىلىلىلىلل ُمىلىلىلىلـ اًمٜم٤مومٚمىلىلىلىل

 اعمٓمٚم٘م٦م أم ُمـ اًمٜم٤مومٚم٦م اعم٘مٞمدة يمام .سمٜم٤م ُمثاً آٟمٗم٤ًم ذم ؾمٜم٦م اًمٗمجر اًم٘مٌٚمٞم٦م؟
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 ق ٟمٗمس ااقاب اًمذي ىمٚمٜم٤مه قمـ ؾمىلٜم٦م اًمٗمجىلر، وٟمٗمىلس اًمىلدًمٞمؾ، يمىلام أن  ااقاب:

اؾمتٛمر ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف يّمكم ؾمٜم٦م اًمٗمجر ريمٕمتلم يمذًمؽ اؾمتٛمر ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمىلف ٓ  ¢اًمٜمٌل 

خيتٚمىلىلػ ؾمىلىلٜم٦م اًم٘مٞمىلىل٤مم قمىلىلـ ؾمىلىلٜم٦م أىمىلىلقل يّمىلىلكم إطمىلىلدى قمنمىلىلة ريمٕمىلىل٦م؛ ٕٟمىلىلف ؾمىلىلٞم٠ميت رء 

ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف اعم٤ٌمريم٦م ٓ يزيد قمغم إطمدى قمنمة  ¢اًمقشمر، وإٟمام أىمقل: اؾمتٛمر اًمٜمٌل 

ريمٕم٦م، واًمدًمٞمؾ اًمذي ٟمزقمٜم٤م إًمٞمىلف ومًىلٙمٜم٤م سمىلف ذم قمىلدم ذقمٞمىل٦م أو ضمىلقاز اًمزيىل٤مدة قمىلغم 

ريمٕمتىلىلل ؾمىلىلىلٜم٦م اًمٗمجىلىلر  ىلىلىلق ٟمٗمىلىلىلس  ىلىلذا اًمىلىلىلدًمٞمؾ يٜمًىلىلح٥م قمىلىلىلغم قمىلىلىلدم ضمىلىلقاز اًمزيىلىلىل٤مدة قمىلىلىلغم 

 اًم٘مٞم٤مم ذم يمؾ  ذه، وسمخ٤مص٦م ُمٜمٝم٤م ذم رُمْم٤من.إطمدى قمنمة ريمٕم٦م ذم 

اؾمىلىلتٛمر يّمىلىلكم ـمٞمٚمىلىل٦م طمٞم٤مشمىلىلف إطمىلىلدى قمنمىلىلة ريمٕمىلىل٦م،  ¢ىمٚمىلىل٧م: مل أىمىلىلؾ ذم أن اًمٜمٌىلىلل 

ٕٟمٜمل ًمق ىمٚم٧م ذًمؽ مل جيز ًمٜم٤م أن ٟمّمكم اًمقشمر إٓ إطمدى قمنمة ريمٕمىل٦م، يمىلام ىمٚمٜمىل٤م ذم 

 ريمٕمتل ؾمٜم٦م اًمٗمجر،  ؾ جيقز ٟمّمكم ريمٕمتلم ريمٕم٦م؟

ل قمٚمٞمىلف اًمًىلام اؾمىلتٛمر يّمىلكم اًمىلقشمر إطمىلدى ٓ، ومٚمق أٟمٜم٤م ىمٚمٜمىل٤م: إن اًمرؾمىلق ااقاب:

قمنمىلىلة ريمٕمىلىل٦م ًمقضمىلىلدٟم٤م ُمِمىلىلٙمٚم٦م ُمىلىلع أٟمٗمًىلىلٜم٤م ىمٌىلىلؾ أن ٟمقضمىلىلد ٤م ُمىلىلع همػمٟمىلىل٤م، ُمىلىل٤م ىمٚمىلىل٧م  ىلىلذا؛ 

وصىلىلؾ سمىلىلف إُمىلىلر إمم أن يّمىلىلكم أوًٓ صىلىلاة اًمىلىلقشمر إمم ؾمىلىلٌع  ¢ٕين ُمتىلىلذيمر أن اًمٜمٌىلىلل 

ريمٕم٤مت، وذم سمٕمض اًمرواي٤مت صمىلاث وًمٙمىلـ يٌىلدو أن  ىلذه اًمىلثاث  ىلل سمٕمىلد إرسمىلع، 

ًمٜمىل٤م أن ٟمىلٜم٘مص ُمىلـ إطمىلدى قمنمىلة إمم أىمىلؾ طمتىلك ممىل٤م صىلغم اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف  وم٢مذًا: جيىلقز

اًمىلىلقشمر ريمٕمىلىل٦م ُمىلىلـ »، وىمىلىل٤مل ذم احلىلىلدي٨م: شاًمىلىلقشمر ريمٕمىلىل٦م »اًمًىلىلام ُمىلىلـ اًمًىلىلٌع؛ ٕٟمىلىلف ىمىلىل٤مل: 

صاة اًمٚمٞمؾ ُمثٜمك ُمثٜمىلك، ومىل٢مذا ظمٌمىل أطمىلديمؿ »وىم٤مل ذم احلدي٨م أظمر:  شآظمر اًمٚمٞمؾ

ؽ أٟمىلف صمٌىل٧م قمىلـ سمٕمىلض يْمىل٤مل إمم ذًمىل شاًمٗمجر ومٚمٞمقشمر سمريم٦م وم٢مهن٤م شمقشمر ًمىلف ُمىل٤م ىمىلد صىلغم

ـ أ  ؾمىلٗمٞم٤مناًمًٚمػ أٟمىلف صىلغم اًمىلقشمر ريمٕمىل٦م، أطمىلد ٤م ؿمىل٤م د  ريض اهلل شمٕمىل٤ممم  ُمٕم٤مويىل٦م سمىل

ريمٕم٦م، ىم٤مل: ُم٤م  ـ قم٤ٌمس: إن ومان ُم٤م صغم اًمقشمر إٓقمٜمف صغم اًمقشمر ريمٕم٦م، وم٘مٞمؾ ٓسم

طم٤مد قمـ اًمًىلٜم٦م، أي: أن اًمىلقشمر أىمٚمىلف ريمٕمىل٦م، صمىلؿ أٟمىل٧م شمزيىلد إمم أن شمّمىلؾ إمم أيمثىلر قمىلدد 
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 اًمًام، أٓ و ق إطمدى قمنمة ريمٕم٦م.صاه اًمرؾمقل قمٚمٞمف 

 ىلىلذا  ىلىلق اًمٙمىلىلام ومىلىلٞمام يمىلىل٤من ُمىلىلـ اًمٕمٌىلىل٤مدات ومروىلىل٤ًم أو ٟم٤مومٚمىلىل٦م ُمىلىلـ اًمٕمٌىلىل٤مدات اعم٘مٞمىلىلدة، 

اًمتل ىمٞمد ٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام سمٗمٕمٚمىلف يمىلام ذيمرٟمىل٤م وسم٘مقًمىلف ُمىلـ سمىل٤مب أومم، أُمىل٤م زيىل٤مدة 

اخلػم ظمػم طمٞمٜمام شمٙمقن صحٞمح٦م ومذًمؽ يٙمىلقن ذم اًمٕمٌىل٤مدات اعمٓمٚم٘مىل٦م، اًمتىلل ضمىل٤مءت 

ُمٓمٚم٘م٦م ىمقًٓ وومٕماً، أو ىمقًٓ دون ومٕمؾ وًمٙمـ ضمرى قمٛمىلؾ اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح ذم اًمًٜم٦م 

قمغم  ذا اإلـماق، أُم٤م إذا ضمىل٤مءت اًمٕمٌىل٤مدة ُمٓمٚم٘مىل٦م أو اًمٌٞمىل٤من اًم٘مىلقزم ُمٓمٚم٘مىل٤ًم ُمىلـ اًمٜمٌىلل 

 صمؿ صم٧ٌم شم٘مٞمٞمده ُمـ ومٕمؾ اًمًٚمػ أيْم٤ًم ٓ جيقز إظمذ ذم ذاك اًمٜمص اعمٓمٚمؼ. ¢

قمٚمٞمف اًمًام ومٜمحـ ٟمٓمٚم٘مف وٓ  وم٢مذًا: ُم٤م يم٤من ُمـ اًمٜمقاومؾ ُمٓمٚم٘م٦م ومل ي٘مٞمده اًمرؾمقل

ٟم٘مٞمده، اعمث٤مل اًمذي ذيمره آٟمٗم٤ًم إخ أسمق احل٤مرث  ىلق ُمثىل٤مل صىل٤مًمح، ٟمٕمٚمىلؿ نٞمٕمىل٤ًم ىمىلقل 

ذم احلىلىلض قمىلىلغم اًمتٌٙمىلىلػم سم٤مًمىلىلذ ٤مب وذم اًمىلىلرواح إمم صىلىلاة ااٛمٕمىلىل٦م ىمقًمىلىلف  ¢اًمٜمٌىلىلل 

ُمىلىلـ راح ذم اًمًىلىل٤مقم٦م إومم ومٙمىلىل٠مٟمام ىمىلىلدم سمدٟمىلىل٦م، وُمىلىلـ راح ذم اًمًىلىل٤مقم٦م »قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 

ٟمام ىمرب سم٘مرة، وُمـ راح ذم اًم٤ًمقم٦م اًمث٤مًمث٦م ومٙم٠مٟمام ىمرب يمٌِم٤ًم، وُمىلـ راح اًمث٤مٟمٞم٦م ومٙم٠م

ذم اًمًىلىلىل٤مقم٦م اًمراسمٕمىلىلىل٦م ومٙمىلىلىل٠مٟمام ىمىلىلىلرب دضم٤مضمىلىلىل٦م، وُمىلىلىلـ راح ذم اًمًىلىلىل٤مقم٦م اخل٤مُمًىلىلىل٦م ومٙمىلىلىل٠مٟمام 

ُمىلـ »صمؿ ىم٤مل ذم احلدي٨م أظمر اًمذي ي٘مقل اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ومٞمىلف:   شىمرب سمٞمْم٦م

تىل٥م اهلل ًمىلف همٗمىلر اهلل ًمىلف ُمىل٤م همًؾ واهمتًؾ وسمٙمر واسمتٙمر صمىلؿ دٟمىل٤م ُمىلـ اإلُمىل٤مم ومّمىلغم ُمىل٤م يم

إذًا: ُم٤م سمدا ًمف شمّمىلكم ريمٕمتىللم أرسمٕمىل٤ًم ؾمىلت٤ًم صمامٟمٞمىل٦م قمنمىل ٓ  شسمٞمٜمف وسملم ااٛمٕم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م

سم٠مس وٓ طمرج ُمـ ذًمؽ؛ هلذا اإلـماق اًمذي أـمٚم٘مف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام أوًٓ، صمىلؿ 

اري٤من اًمٕمٛمؾ قمىلغم  ىلذا اإلـمىلاق ُمىلـ اًمًىلٚمػ اًمّمىل٤مًمح صم٤مٟمٞمىل٤ًم، ومٌٕمْمىلٝمؿ يمىل٤من يّمىلكم 

 قمغم إىمؾ امٞم٦م اعمًىلجد وجيٚمىلس، سمٕمْمىلٝمؿ يّمىلكم أرسمٕمىل٤ًم ؾمىلت٤ًم صمامٟمٞمىل٤ًم، ومٝمٜمىل٤م ريمٕمتلم

خيٓم  سمٕمض اًمٜمىل٤مس طمٞمىلٜمام متجىلقن قمىلغم ذقمٞمىل٦م ُمىل٤م يًىلٛمقٟمف سمًىلٜم٦م ااٛمٕمىل٦م اًم٘مٌٚمٞمىل٦م 

سمٛمثىلىلىلؾ  ىلىلىلذه أصمىلىلىل٤مر اًمتىلىلىلل أذٟمىلىلىل٤م إمم سمٕمْمىلىلىلٝم٤م ُمٜم٘مقًمىلىلىل٦م قمىلىلىلـ اًمًىلىلىلٚمػ، ي٘مىلىلىلقل ًمىلىلىلؽ:  ىلىلىل١مٓء 
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يّمىلىلؾ ريمٕمتىلىللم أو أرسمٕمىلىل٤ًم  يّمىلىلٚمقا، ٟم٘مىلىلقل: ٟمٕمىلىلؿ،  ىلىل١مٓء يّمىلىلٚمقا صىلىلاة ُمٓمٚم٘مىلىل٦م أوًٓ، ومل

ُم٘مٞمىلىلىلىلدة، وصم٤مٟمٞمىلىلىلىل٤ًم: مل يّمىلىلىلىلٚمق ٤م سمىلىلىلىللم أذاٟمىلىلىلىللم؛ ٕٟمىلىلىلىلف مل يٙمىلىلىلىلـ يقُمئىلىلىلىلٍذ إٓ أذان واطمىلىلىلىلد و ىلىلىلىلق 

 سمىلالإذان ال... يم٤من طمٞمٜمام يّمٕمد اًمٜمٌل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام قمىلغم اعمٜمىلؼم ومٞم٠مظمىلذ 

 إذان، ومٙم٤مٟمقا يّمٚمقن ُم٤م سمدا هلؿ طمتك إذا صٕمد اإلُم٤مم اعمٜمؼم أُمًٙمقا واٟمتٝمقا.

اعم٘مٞمىلدة، ومٝمٜمىل٤مك ٤مل وُمثٚمف يمثػم ويمثىلػم ضمىلدًا ُمىلثاً: اًمزيمىل٤مة اعمٓمٚم٘مىل٦م واًمزيمىل٤مة ومٝمذا اعمث

زيم٤مة ٓسمد ُمـ إظمراضمٝم٤م سمٜمّم٤مب وسمٜم٥ًم حمددة، ًمٙمـ اًمّمدىم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م وم٠مٟم٧م يمٚمام شمّمدىم٧م 

 .وأيمثرت ُمـ اًمّمدىم٤مت ومذًمؽ ظمػم ًمؽ وأسم٘مك

ة إذًا: ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٚمتٌس إُمر وأن خيتٚمط قمىلغم اعمًىلٚمؿ اًمٕمٌىل٤مدة اعم٘مٞمىلدة سم٤مًمٕمٌىل٤مد

اعمٓمٚم٘مىلىلىل٦م، ومٗمىلىلىلل اًمٕمٌىلىلىل٤مدة اعم٘مٞمىلىلىلدة ي٘مىلىلىل٤مل ُمىلىلىل٤م ي٘مقًمىلىلىلف اًمٕم٤مُمىلىلىل٦م: اًمزائىلىلىلد أظمىلىلىلق اًمٜمىلىلىل٤مىمص، وذم 

اًمٕم٤ٌمدة اعمٓمٚم٘م٦م ي٘مىل٤مل أيْمىل٤ًم ُمىل٤م ي٘مقًمىلف اًمٕم٤مُمىل٦م: زيىل٤مدة ظمىلػم ظمىلػم،  ىلذا ُمىل٤م يٌىلدو ًمٜمىل٤م ذيمىلره 

 هبذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم.

 (  00: 21: 18/ 484) اهلدى والنور / 

 ( 00: 29: 33/ 484) اهلدى والنور /
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 بٔا يف اهِازٓى اهبدعٞ ٗصاح

قمـ اًمٌدقم٦م ذم  ذا اعمقـمـ، ُمىل٤م : ؿمٞمخٜم٤م ُم٤م دام اًمٙمام اهلل جيزيٙمؿ ظمػم ُمداظمٚم٦م

إن يمىلىلىلىلؾ حمدصمىلىلىلىل٦م سمدقمىلىلىلىل٦م، ويمىلىلىلىلؾ سمدقمىلىلىلىل٦م »ذم أيمثىلىلىلىلر ُمىلىلىلىلـ طمىلىلىلىلدي٨م:  ¢ىمىلىلىلىلقل اًمٜمٌىلىلىلىلل  ُمٕمٜمىلىلىلىلك

 ، ُم٤م اعم٘مّمقد: ذم اًمٜم٤مر،  ؾ  ل وص٤مطمٌٝم٤م؟  شواًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر

ف؟ أم أن اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلل ٟمٗمًىلىلىلٝم٤م و ىلىلىلؾ  ٜمىلىلىل٤مك اعمٙمىلىلىل٨م ومٞمٝمىلىلىل٤م سم٘مىلىلىلدر اًمٗمٕمىلىلىلؾ اًمىلىلىلكم ىمىلىلىل٤مم ومٞمىلىلىل

 شمٙمقن ذم اًمٜم٤مر دون ص٤مطمٌٝم٤م؟

 ق اعم٘مّمقد: ص٤مطمٌٝم٤م؛ ٕن اًمٌدقم٦م ًمٞم٧ًم أوًٓ: ضمًام وإٟمام  ق ُمٕمٜمىلك  اًمِمٞمخ:

ىمىلىل٤مئؿ ذم سمٕمىلىلض إضمًىلىل٤مم، صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم:  ىلىلل ٓ شمٙمٚمىلىلػ ًمتحىلىلرق سم٤مًمٜمىلىل٤مر، و ىلىلذا احلىلىلدي٨م يِمىلىلٌف 

اًمٙمٕمٌىللم،  أزرة اعم١مُمـ إمم ٟمّمػ اًمًىل٤مق ومىل٢من ـمىل٤مل ومىل٢ممم»م٤مُم٤ُم ىمقًم٦م قمٚمٞمف اًمًام : 

ن اإلزار يمىلىلىلذًمؽ . يٕمٜمىلىلىلل صىلىلىل٤مطمٌف ذم اًمٜمىلىلىل٤مر، وًمىلىلىلٞمس اإلزار، ٕ شومىلىلىل٢من ـمىلىلىل٤مل ومٗمىلىلىلل اًمٜمىلىلىل٤مر

اًمٌدقمىلىلىل٦م  ىلىلىلق ُمٕمٜمىلىلىلك يتٛمثىلىلىلؾ ذم اإلٟمًىلىلىل٤من ُمىلىلىلـ إطمداصمىلىلىلف ذم اًمىلىلىلديـ، ومىلىلىل٢مذا أطمىلىلىلدث ومحٞمٜمئىلىلىلذ 

 سم٥ًٌم إطمداصمف  ذا، سمدقمتف شمقصٚمف إمم اًمٜم٤مر. واوح. 

 ُمداظمٚم٦م: سم٘مدر اًمٕمٛمؾ اًمكم ىم٤مم ومٞمف. 

 ٟمٕمؿ.  اًمِمٞمخ:

 ( 00: 39: 26/ 527ور /) اهلدى والن



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

735 

 

 بني اهبدعٞ ٗاهطِٞ اهرتكٚٞ

ٟمًىلىلٛمع ُمىلىلـ سمٕمىلىلض اًمىلىلدقم٤مة أٟمىلىلف يّمىلىلػ سمٕمىلىلض ؾمىلىلٜمـ اًمٜمٌىلىلل صىلىلغم اهلل شمٕمىلىل٤ممم  ُمداظمٚمىلىل٦م:

قمٚمٞمىلىلىلىلف وؾمىلىلىلىلٚمؿ سم٠مهنىلىلىلىل٤م  ٞمئىلىلىلىل٤مت ويمٞمٗمٞمىلىلىلىل٤مت، ومٛمىلىلىلىلـ أول ُمىلىلىلىلـ أفمٝمىلىلىلىلر  ىلىلىلىلذا اًمتٗمّمىلىلىلىلٞمؾ أو  ىلىلىلىلذا 

 اًمت٘مًٞمؿ ذم اًمًٜمـ؟ وُم٤م اًمرد اًمٕمٚمٛمل قمٚمٞمف ذم ذًمؽ. ضمزاك اهلل ظمػم اازاء؟

ُم٤م أول ُمـ ؾمـ  ذا آصٓماح ًمىلٞمس قمٜمىلدي قمٚمىلؿ، يمىلؾ اًمىلذي أقمٚمٛمىلف أٟمىلف أ اًمِمٞمخ:

 اصٓماح شمٗمردت سمف اًمِم٤مومٕمٞم٦م دون أشم٤ٌمع اعمذا ٥م إظمرى.

أُمىلىل٤م اًمىلىلرد قمىلىلغم  ىلىلذا آصىلىلٓماح ومٚمًىلىل٧م ُمىلىلـ اًمىلىلذيـ يتحٛمًىلىلقن عمٜم٤مىمِمىلىل٦م اصىلىلٓماح 

ُم٤م، ؾمقاء يم٤من  ذا أو يم٤من همػمه، إٓ سمٕمد أن ٟمٕمىلرل ُمٖمىلزاه وُمرُمىل٤مه، ومىل٢من يمىل٤من اعمٖمىلزى 

٘م٦م ذقمٞم٦م طمٞمٜمئىلذ امٛمًىل٧م ًمٚمىلرد قمٚمٞمىلف واًمٙمِمىلػ قمىلـ قمىلقاره وقمٞمٌىلف، أُمىل٤م خي٤مًمػ طم٘مٞم

ُمىلىل٤م إن مل يٙمىلىلـ ومٞمىلىلف ُمثىلىلؾ  ىلىلذه اعمخ٤مًمٗمىلىل٦م ومٝم٤م ٜمىلىل٤م ٟم٘مىلىلقل: ًمٙمىلىلؾ ىمىلىلقم أن يّمىلىلٓمٚمحقا قمىلىلغم 

 وا.ؿم٤مؤ

 ٜمىلىلىلىل٤مك اصىلىلىلىلٓماطم٤مت يمثىلىلىلىلػمة مل شمٙمىلىلىلىلـ ُمٕمروومىلىلىلىل٦م ذم اًمٕمّمىلىلىلىلقر اًمًىلىلىلىلٚمٗمٞم٦م إومم، صمىلىلىلىلؿ 

 طمدصم٧م.

 ٗم٤ًم ًمٚمنمع.أقمقد ٕىمقل: ٓ ُمِم٤مطم٦م ذم أي اصٓماح طمدث ُم٤م مل يٙمـ خم٤مًم

ٟمحىلىلىلـ ٟمٕمٚمىلىلىلؿ ُمىلىلىلثاً أن اًمٗم٘مٝمىلىلىل٤مء اشمٗم٘مىلىلىلقا قمىلىلىلغم شم٘مًىلىلىلٞمؿ إطمٙمىلىلىل٤مم اًمنمىلىلىلقمٞم٦م إمم مخًىلىلىل٦م 

 أىم٤ًمم،  ذا آصٓماح مل يٙمـ ُمٕمرووم٤ًم ذم ىمديؿ اًمزُم٤من.

و ىلىلىلىلىلل اًمًىلىلىلىلىلٜم٦م، اًمًىلىلىلىلىلٜم٦م ذم  ٦موًمٜم٘مىلىلىلىلىلػ أن قمٜمىلىلىلىلىلد ىمًىلىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلىلذه إىمًىلىلىلىلىل٤مم اخلٛمًىلىلىلىلىل
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ح، ُم٤م آصٓماح  ل همػم اًمًٜم٦م ذم اًمنمع، وأقمقد ٕىمقل: ٓ ُمِم٤مطم٤مة ذم آصٓما

دام أن اعم٘مّمقد سم٤مٓصىلٓماح ًمىلٞمس  ىلق .ب اًمًىلٜم٦م اًمنمىلقمٞم٦م أو ُمٕم٤ميمًىلتٝم٤م أو ٟمحىلق 

 ذًمؽ، وإٟمام سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م ذقمٞم٦م.

ىمٚم٧م: اًمًٜم٦م ذم اصٓماح اًمٗم٘مٝم٤مء  ل همػم ىل٤م ذم اصىلٓماح اًمنمىلع، ذم اصىلٓماح 

اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء يمٚمٙمىلىلؿ يٕمٚمىلىلؿ أهنىلىلؿ يٕمٜمىلىلقن ُمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ومروىلىل٤ًم واضمٌىلىل٤ًم ومٝمىلىلق اًمًىلىلٜم٦م،  ىلىلؾ يقضمىلىلد ذم 

ٟمٕمؿ، إذًا ٓ سم٠مس ُمـ ُمثؾ  ذا آصٓماح إذا  ااقاب:ومريْم٦م؟  اًمنمع قم٤ٌمدة ًمٞم٧ًم

أريد سمف ُم٤م ًمٞمس ومروىل٤ًم، أُمىل٤م إذا أريىلد سمىلف ُمىل٤م يمىل٤من صم٤مسمتىل٤ًم ذم اًمنمىلع ومروىل٤ًم ومىل٠مرادوا  ىلؿ أن 

ي٘مقًمقا أٟمف ًمٞمس سمٗمرض، ومٝمٜم٤م ٟمخٓمئٝمؿ ذم إـماق اصٓماطمٝمؿ  ذا قمىلغم ُمىل٤م صمٌىل٧م ذم 

ًم٥م قمغم ُم٤م ًمٞمس ومرو٤ًم وم٢مذًا ٓ اًمنمع أٟمف ومرض، أُم٤م إذا يم٤مٟمقا يٓمٚم٘مقٟمف و ذا  ق اًمٖم٤م

 ُمِم٤مطم٤مة ذم آصٓماح.

 ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م هبىلىلذا اًمتٕمريىلىلػ اعمّمىلىلٓمٚمح قمٚمٞمىلىلف قمٜمىلىلد اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء يًىلىلٛمك ذم ًمٖمىلىل٦م اًمنمىلىلع: 

شمٓمققمىلىل٤ًم، وٓ ؿمىلىلؽ أٟمىلىلف ًمىلىلق يمىلىل٤من زم اخلىلىلػمة ويمىلىل٤من سم٤مؾمىلىلتٓم٤مقمتل أن أهمىلىلػم آصىلىلٓماطم٤مت 

واعمٗمىلىل٤م ٞمؿ سمٕمىلىلد  ىلىلذه اًم٘مىلىلرون اعمديىلىلدة اًمٓمقيٚمىلىل٦م ٓؾمتحًىلىلٜم٧م أن ٟمْمىلىلع اًمتٓمىلىلقع ُمٙمىلىل٤من 

 ًمًٜم٦م؛ وذًمؽ ُٕمريـ اصمٜملم:ا

إُمىلىلر إول: أن  ىلىلذا آصىلىلٓماح و ىلىلق اًمتٓمىلىلقع  ىلىلق اًمىلىلذي يمىلىل٤من ُمٕمروومىلىل٤ًم ذم قمٝمىلىلد 

ه طمىللم ؾمىلىلٛمٕمف ُمىلـ ؾمىلىل٤مئؾ ًمىلف، ذًمىلىلؽ اًمًىل٤مئؾ  ىلىلق رَّ ىَمىلىل اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلام، و ىلىلق اًمىلذي أَ 

مخىلس صىلٚمقات ذم »ام ومرض اهلل ًمىلف، وم٘مىل٤مل ًمىلف: قم ¢ذًمؽ اًمرضمؾ اًمذي ؾم٠مل اًمٜمٌل 

 .شأن شمٓمقعإٓ  همػم ـ؟ ىم٤مل: ٓ، يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م، ىم٤مل:  ؾ قمكم

يٙمٚمىلىلؿ اًمٜمىلىل٤مس سمٚمٖمىلىلتٝمؿ، وُمىلىلـ ًمٖمىلىلتٝمؿ شمًىلىلٛمٞم٦م ُمىلىل٤م ًمىلىلٞمس  ¢إذًا: عمىلىل٤م يمىلىل٤من رؾمىلىلقل اهلل 

أن اهلل ومىلىلرض  ¢ومروىلىل٤ًم سمتٓمىلىلقع؛ وًمىلىلذًمؽ عمىلىل٤م ؾمىلىل٠مل  ىلىلذا اًمًىلىل٤مئؾ اًمىلىلذي سمىلىللم ًمىلىلف اًمٜمٌىلىلل 

ىمىلىل٤مل:  ىلىلؾ قمىلىلكم همىلىلػم ـ؟ ىمىلىل٤مل: ٓ، إٓ أن »قمٚمٞمىلىلف ذم يمىلىلؾ يىلىلقم ًمٞمٚمىلىل٦م مخىلىلس صىلىلٚمقات، 
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ظمىلىلػم وأومم وأصىلىلح  ¢ٓ أن شمتًىلىلٜمـ، ومىلىلا ؿمىلىلؽ أن شمٕمٌىلىلػم اًمٜمٌىلىلل ، ُمىلىل٤م ىمىلىل٤مل ًمىلىلف: إششمٓمىلىلقع

 وأدق ُمـ أي شمٕمٌػم آظمر.

ُمىلىلـ أضمىلىلؾ  ىلىلذا وُمىلىل٤م ؾمىلىلٞم٠ميت و ىلىلق إُمىلىلر اًمثىلىل٤مين: ىمٚمىلىل٧م: ًمىلىلق يمىلىل٤من زم ُمىلىلـ إُمىلىلر رء 

ًمقوٕم٧م ًمٗمٔم٦م اًمتٓمقع سمىلديؾ اًمًىلٜم٦م، وًمٙمىلـ شمٖمٞمىلػم آصىلٓماح اًمىلذي ران قمىلغم قمىلرل 

ر  ىلىلذا آصىلىلٓماح، أي: اًمٜمىلىل٤مس وُمىلىل٤م قمرومىلىلقا ؾمىلىلقاه طمىلىلرب ٓ ـم٤مئىلىلؾ امتٝمىلىل٤م؛ وًمىلىلذًمؽ ٟم٘مىلىل

 إـماق اًمًٜم٦م قمغم اًمٕم٤ٌمدة اًمتل ًمٞم٧ًم سمٗمريْم٦م.

أُمىلىل٤م إُمىلىلر اًمثىلىل٤مين: ومٝمىلىلق ُمىلىل٤م أذت إًمٞمىلىلف ذم ُمٓمٚمىلىلع ضمىلىلقا   ىلىلذا: أن آصىلىلٓماح ذم 

اًمنمع هلذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمًٜم٦م ٓ شمٕمٜمل اًمتٓمقع، وإٟمام شمٕمٜمل اًمنميٕم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م، سمٗمرائْمىلٝم٤م 

ذًمىلؽ سيىلح ضمىلدًا ذم طمىلدي٨م وؾمٜمٜمٝم٤م وآداهب٤م وأظماىمٝمىل٤م وُمٕم٤مُماهتىل٤م، اًمنمىلع يمٚمىلف، و

اًمِمىلىلٞمخلم ذم صىلىلحٞمحٞمٝمام قمىلىلـ أٟمىلىلس سمىلىلـ ُم٤مًمىلىلؽ ريض اهلل شمٕمىلىل٤ممم قمٜمىلىلف: أن ر ٓمىلىل٤ًم ُمىلىلـ 

وا إمم أزواضمىلىلىلف ومٚمىلىلىلؿ جيىلىلىلدوه قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام، ومًىلىلىل٠مًمق ـ قمىلىلىلـ ضمىلىلىل٤مؤ ¢أصىلىلىلح٤مب اًمٜمٌىلىلىلل 

شمٞم٤مٟمف ٕزواضمىلف، ومٙمىل٤من ضمىلقاهبـ ُمىل٤م  ىلق ُمٕمىلرول ذم إ، قمـ صٞم٤مُمف وىمٞم٤مُمف و¢قم٤ٌمدشمف 

٘مقم اًمٚمٞمؾ ويٜم٤مم، ويّمقم ويٗمٓمر، ويتزوج اًمٜم٤ًمء، اًمًٜم٦م، إٟمف قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ي

ثُْٚمُٙمؿْ ﴿اٟمٓماىمىل٤ًم ُمىلىلـ ىمقًمىلىلف شمٕمىلىل٤ممم:  ىلىل ُِمىلىل ٤م سَمنَمٌ ىلىلاَم َأَٟمىلىل ْؾ إِٟمَّ ، ىمىلىل٤مل أٟمىلىلس: ومٚمىلىلام [440]الكهااف:﴾ىمىُل

شم٘م٤مًمق ىلىل٤م، أي: وضمىلىلدو ٤م ىمٚمٞمٚمىلىل٦م؛  ¢ؾمىلىلٛمٕمقا ضمىلىلقاب ٟمًىلىل٤مئف قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام قمىلىلـ قم٤ٌمدشمىلىلف 

 ىلق ؾمىلٞمد اًمٌنمىل  ¢ل ذًمؽ ٕهنؿ يمىل٤مٟمقا يتّمىلقرون سمٜمىل٤مء قمىلغم قم٘مٞمىلدهتؿ احلىلؼ أن اًمٜمٌىل

وأومْمؾ اًمٌنم إذًا يٜمٌٖمل أن يٙمىلقن أقمٌىلد اًمٌنمىل، و ىلق يمىلذًمؽ، ًمٙمىلٜمٝمؿ شمّمىلقروا أٟمىلف ٓ 

يٙمىلىلىلقن أقمٌىلىلىلد اًمٌنمىلىلىل إٓ إذا يمىلىلىل٤من ُمتٕمٌىلىلىلدًا طمًىلىلىل٥م شمّمىلىلىلقر ؿ ًمٚمٕمٌىلىلىل٤مدة، يمىلىلىل٤مٟمقا يتّمىلىلىلقرون 

اًمٕمٌىلىل٤مدة أن ي٘مىلىلقم اًمٚمٞمىلىلؾ وٓ يٜمىلىل٤مم، وأن يّمىلىلقم اًمىلىلد ر وٓ يٗمٓمىلىلر، وأٓ يتىلىلزوج اًمٜمًىلىل٤مء؛ 

، شوىلىل٤مع اًمٕمٚمىلىلؿ سمىلىللم أومخىلىل٤مذ اًمٜمًىلىل٤مء»ًمقوىلىل٤مقملم قمىلىلغم رؾمىلىلقل اهلل: ٕن اًمٜمًىلىل٤مء يمىلىلام ىمىلىل٤مل ا

ومىل٢مذًا يمٞمىلػ رؾمىلىلقل اهلل يتىلزوج؟ ويمٞمىلػ يٜمىلىل٤مم اًمٚمٞمىلؾ وٓ ي٘مىلقم اًمٚمٞمىلىلؾ يمٚمىلف؟ ويمٞمىلػ يٗمٓمىلىلر 
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أقمٌىلد اًمٌنمىل، و ىلق  ¢وٓ يّمقم اًمد ر يمٚمف؟  ٙمذا يم٤مٟمقا َّتٞمٚمقا ًمٞمٙمقن رؾمىلقل اهلل 

قمىلؼم قمىلـ  سما ؿمؽ أقمٌىلد ؿ وأيمٛمٚمٝمىلؿ، ًمٙمىلـ ًمىلٞمس ذم طمىلدود شمّمىلقر ؿ ًمٚمٕمٌىل٤مدة، وىمىلد

شمّمىلىلقر ؿ اخلىلىل٤مـم   ىلىلذا ىمىلىلقهلؿ أهنىلىلؿ وضمىلىلدو ٤م قمٌىلىل٤مدة ىمٚمٞمٚمىلىل٦م، وم٤مًمرؾمىلىلقل يٜمىلىل٤مم اًمٚمٞمىلىلؾ ٓ 

يّمىلىلىلكم ـمىلىلىلقال اًمٚمٞمىلىلىلؾ، واًمرؾمىلىلىلقل يٗمٓمىلىلىلر وٓ يّمىلىلىلقم اًمىلىلىلد ر، واًمرؾمىلىلىلقل يتىلىلىلزوج اًمٜمًىلىلىل٤مء 

ًمٞم٧ًم واطمدة وٓ اصمٜمتلم وٓ أرسمع سمؾ جيٛمع سملم اًمتًع وشمزوج أيمثر ُمىلـ شمًىلٕم٦م،  ىلذه 

ٚمىلقا ُمثىلؾ  ىلذه اًمٕمٌىل٤مدة اًمتىلل شم٘م٤مًمق ىل٤م سمٕمٚمىل٦م  ىلل قم٤ٌمدة ىمٚمٞمٚم٦م، صمؿ قم٤مدوا إمم أٟمٗمًٝمؿ ًمٞمٕمٚم

ىمىلد همٗمىلر اهلل ًمىلف ُمىل٤م شم٘مىلدم ُمىلـ ذٟمٌىلف  ¢أىمٌح ُمـ اعمٕمٚمقل، طمٞم٨م ىم٤مًمقا:  ذا رؾمقل اهلل 

وُم٤م شمىل٠مظمر، ًمًىل٤من طمىل٤مهلؿ ًمًىل٤من ُمٕمٜمىلك ىمىل٤مهلؿ  ىلذا ي٘مىلقل: عمىل٤مذا اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام 

وأٓ جيٝمىلىلد ٟمٗمًىلىلف؟ عمىلىل٤مذا ٟمحىلىلـ ٟمٌتٖمىلىلل ُمٜمىلىلف أن ي٘مىلىلقم اًمٚمٞمىلىلؾ يمٚمىلىلف وأن يّمىلىلقم اًمىلىلد ر يمٚمىلىلف 

يتزوج اًمٜم٤ًمء، ُم٤م دام أن اهلل ىمد همٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف وُم٤م شم٠مظمر ويٕمٞمش أطمدٟم٤م ذم 

 ذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م أًمٞمس ًمٞمحٔمك سمٛمٖمٗمرة اهلل قمز وضمؾ ذم إظمرى؟ سمغم، إذًا: ُمىل٤م دام 

ىمىلىلد همٗمىلىلر ًمىلىلف ُمىلىل٤م شم٘مىلىلدم ُمىلىلـ ذٟمٌىلىلف وُمىلىل٤م شمىلىل٠مظمر ذم وضمٝمىلىل٦م ٟمٔمىلىلر ؿ اخل٤مـمئىلىل٦م إذًا  ¢أن اًمٜمٌىلىلل 

 ٚمف، وو.. إمم آظمر ُم٤م إمم ذًمؽ مم٤م ىم٤مًمقه ظمٓم٠ًم.اًمرؾمقل ُم٤م ي٘مقم اًمٚمٞمؾ يم

وم٘مىلىلىلىل٤مًمقا: أُمىلىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلىلـ ومٚمىلىلىلىلٞمس قمٜمىلىلىلىلدٟم٤م وقمىلىلىلىلد ُمىلىلىلىلـ اهلل أن اهلل ىمىلىلىلىلد همٗمىلىلىلىلر ًمٜمىلىلىلىل٤م، إذًا جيىلىلىلىل٥م أن 

ٟمجتٝمىلىلد، وأن ٟمٕمىلىلزم، وأن ٟمجٛمىلىلع أُمرٟمىلىل٤م، وأن ٟمٕمٌىلىلد اهلل رسمٜمىلىل٤م يمىلىلؾ اًمٕمٌىلىل٤مدة، ًمٕمٚمٜمىلىل٤م ٟمحٔمىلىلك 

 .¢سمٛمٖمٗمرة اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمام طمٔمل هب٤م رؾمقل اهلل 

أٟمىل٤م وم٠مصىلقم اًمىلد ر، وىمىل٤مل اًمثىل٤مين: أُمىل٤م أٟمىل٤م ومىل٠مىمقم اًمٚمٞمىلؾ وٓ أٟمىل٤مم، وم٘م٤مل أطمد ؿ: أُم٤م 

 وىم٤مل اًمث٤مًم٨م: أُم٤م أٟم٤م وما أشمزوج اًمٜم٤ًمء.

إمم أ ٚمف وم٠مظمؼمٟمىلف اخلىلؼم، ظمىلؼم اًمىلر ط، ومخٓمىل٥م  ¢وهقم٤من ُم٤م رضمع رؾمقل اهلل 

ُمىل٤م سمىل٤مل أىمىلقام ي٘مقًمىلقن »قمٚمٞمف اًمًام ذم اعمًجد وىم٤مل يٙمٜمل وٓ يٗمّمح قمىلـ اًم٘مىلقم: 

د قم٤ٌمرهتؿ اًمتل ىم٤مًمق ٤م ذم طمؼ اًمرؾمىلقل أٟمىلف ي٘مىلقم اًمٚمٞمىلؾ ويٜمىل٤مم، ، يٕمٞمشيمذا ويمذا ويمذا
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ُمىل٤م سمىل٤مل أىمىلقام ي٘مقًمىلقن يمىلذا ويمىلذا قمىلـ رؾمىلقل اهلل، وُمىل٤م » ذه قم٤ٌمدة ىمٚمٞمٚم٦م.. إمم آظمىلره، 

أُمىل٤م أٟمىل٤م ومىل٠مىمقم اًمٚمٞمىلؾ وٓ »و ٜم٤م ُمٗمٝمىلقم ُمىلـ احلىلدي٨م  شسم٤مل  ١مٓء ي٘مقًمقن قمـ أٟمٗمًٝمؿ

شمزوج اًمٜم٤ًمء، ىم٤مل قمٚمٞمف اًمًام: أُم٤م أٟم٤مم، أُم٤م أٟم٤م وم٠مصقم اًمد ر وٓ أومٓمر، أُم٤م أٟم٤م وما أ

إين أظمِمىلىلىل٤ميمؿ هلل وأشم٘مىلىلىل٤ميمؿ هلل، أُمىلىلىل٤م إين أصىلىلىلقم وأومٓمىلىلىلر، وأىمىلىلىلقم اًمٚمٞمىلىلىلؾ وأٟمىلىلىل٤مم، وأشمىلىلىلزوج 

 .شاًمٜم٤ًمء، ومٛمـ رهم٥م قمـ ؾمٜمتل ومٚمٞمس ُمٜمل

إذًا: اًمًىلىلٜم٦م  ٜمىلىل٤م ًمىلىلٞمس ذم ُمٕمٜم٤م ىلىل٤م اًمتىلىلل شم٘م٤مسمىلىلؾ اًمٗمريْمىلىل٦م يمىلىلام اصىلىلٓمٚمح قمٚمٞمىلىلف اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء، 

 دة، وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمرك و ق ؾمٜم٦م.وإٟمام  ل اًمنميٕم٦م سمام ومٞمٝم٤م ُمـ ومٕمؾ و ق قم٤ٌم

 ٜم٤م أردت أن أىمػ ىمٚمٞماً صمؿ اٟمٍموم٧م؛ ٕين شمذيمرت أٟمٜمل إن وىمٗم٧م قمٜمىلد اًمٙمىلام 

قمـ اًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞمىل٦م واًمٙمىلام قمىلـ اًمًىلٜم٦م اًمؽميمٞمىل٦م ؾمىلقل ٟمٛم ىل سمٕمٞمىلدًا وسمٕمٞمىلدًا ضمىلدًا قمىلـ 

اإلضم٤مسمىلىل٦م قمىلىلـ أصىلىلؾ اًمًىلىل١مال، و ىلىلق: آصىلىلٓماح اًمِمىلىل٤مومٕمل ذم شمًىلىلٛمٞم٦م سمٕمىلىلض إومٕمىلىل٤مل 

 ٚمٞمف اًمًام يٗمٕمٚمٝم٤م ظم٤مص٦م ذم اًمّماة سم٠مهن٤م ُمـ اهلٞمئ٤مت.اًمٜمٌقي٦م اًمتل يم٤من قم

ومٚمٙمىلىلل ٓ ٟمىلىلذ ٥م سمٕمٞمىلىلدًا قمىلىلـ ظمىلىلتؿ ااىلىلقاب قمىلىلـ  ىلىلذا اًمًىلىل١مال، أٟمٍمىلىلل أن قمىلىلـ 

اًمٙمىلىلىلام اًمىلىلىلذي قمىلىلىلرض ًمٜمىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىل٤ًم ُمىلىلىلـ .ورة سمٞمىلىلىل٤من اًمٗمىلىلىلرق سمىلىلىللم اًمًىلىلىلٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞمىلىلىل٦م واًمًىلىلىلٜم٦م 

اًمؽميمٞمىلىل٦م، وسمخ٤مصىلىل٦م أن ُمثىلىلؾ  ىلىلذا آصىلىلٓماح أقمىلىلرل أٟمىلىلف همريىلىل٥م، وٓ همراسمىلىل٦م ذم ذًمىلىلؽ؛ 

 ٟمٜم٤م ٟمٕمٞمش ذم همرسم٦م قمجٞم٦ٌم ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٌٕمد قمـ وم٘مف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م.ٕ

سمٕمىلىلد  ىلىلذا أىمىلىلقل إم٤مُمىلىل٤ًم ًمٚمجىلىلقاب قمىلىلـ ذاك اًمًىلىل١مال، وُمٕمىلىلذرة ومىلىل٢مين أرى وىمىلىلد اًمتىلىل٠مم 

ااٛمىلىلع ويمثىلىلر وسمىلىلقرك ومٞمىلىلف أن أقمىلىلقد إمم ُمىلىل٤م يمٜمىلىل٧م أردت اًمٌحىلىل٨م ومٞمىلىلف ُمىلىلـ اًمتٗمريىلىلؼ سمىلىللم 

 قمـ ذاك اًم١ًمال. اًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمًٜم٦م اًمؽميمٞم٦م، ًمٙمـ  ذا سمٕمد أن أظمتؿ ااقاب

ومىلىل٠مقمقد ًمٚمخىلىلتؿ صمىلىلؿ أقمىلىلقد قمىلىلقدًا أمحىلىلدًا إن ؿمىلىل٤مء اهلل إمم اًمٙمىلىلام قمىلىلـ اًمًىلىلٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞمىلىل٦م 

واًمًٜم٦م اًمؽميمٞم٦م، ؾمٜم٦م اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام يمىلام ؾمٜمنمىلح ذم ىمريىل٥م ُمىلـ يىل٠ميت إن ؿمىل٤مء 

 اهلل، ىمًامن: ؾمٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م وؾمٜم٦م شمريمٞم٦م.
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غم أُمىلىلىل٤م أن وم٘مىلىلىلد يمىلىلىل٤من اًمًىلىلىل١مال قمىلىلىلـ اصىلىلىلٓماح سمٕمىلىلىلض اًمٗم٘مٝمىلىلىل٤مء ُمىلىلىلـ اعمتىلىلىل٠مظمريـ قمىلىلىل

 شمًٛمٞم٦م سمٕمض أومٕم٤مل اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام سمخ٤مص٦م ُم٤م يم٤من ومٞمٝم٤م سم٤مًمّماة سم٤مهلٞمئ٤مت.

وم٠مضمٌٜمىلىلىلىل٤م سمىلىلىلىلام ٓ يٜمٌٖمىلىلىلىلل أن إقمىلىلىلىل٤مدة اًمٙمىلىلىلىلام ومٞمىلىلىلىلف، واٟمتٝمٞمٜمىلىلىلىل٤م إمم أن ٟم٘مىلىلىلىلقل: أن  ىلىلىلىلذا 

وا سمنمىلىلط: أٓ خيىلىل٤مًمٗمقا ذم ذًمىلىلؽ ؤاصىلىلٓماح، وًمٙمىلىلؾ ىمىلىلقم أن يّمىلىلٓمٚمحقا قمىلىلغم ُمىلىل٤م ؿمىلىل٤م

 ٟمّم٤ًم ذقمٞم٤ًم.

ذم اًمّمىلىلاة  ¢اًمًىلىلٜمـ اًمث٤مسمتىلىل٦م قمىلىلـ اًمٜمٌىلىلل ًمٙمٜمىلىلل أؾمىلىلتٝمؾ ومىلىل٠مىمقل: إن شمًىلىلٛمٞم٦م سمٕمىلىلض 

سم٤مهلٞمئ٦م، إذا يم٤من اعم٘مّمقد هب٤م أن  ٞمئ٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمّماة وم٘مىلط ًمٙمٜمىلف ٓ يٜمٌٖمىلل آؾمىلتٝم٤مٟم٦م 

هب٤م، وما سم٠مس ُمـ ُمثؾ  ذا آصٓماح، وأٟم٤م أذيمر ضمٞمدًا أن ُمـ يمٌىل٤مر قمٚمىلامء اًمِمىل٤مومٕمٞم٦م 

 ¢اًمىلىلىلىلىلذيـ شمٌٜمىلىلىلىلىلقا  ىلىلىلىلىلذا آصىلىلىلىلىلٓماح، أي: شمًىلىلىلىلىلٛمٞم٦م سمٕمىلىلىلىلىلض اًمًىلىلىلىلىلٜمـ اًمث٤مسمتىلىلىلىلىل٦م قمىلىلىلىلىلـ اًمٜمٌىلىلىلىلىلل 

٤مٕطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م سمؾ واعمتقاشمرة يمرومىلع اًمٞمىلديـ ذم اًمّمىلاة قمٜمىلد اًمريمىلقع واًمرومىلع سم

ُمٜمف، ويمجٚم٦ًم آؾمؽماطم٦م قمٜمد اًمٜمٝمقض ُمـ اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م إمم اًمريمٕمىل٦م اًمث٤مٟمٞمىل٦م،  ىلذه 

اًمًٜم٦م أيْم٤ًم صمٌت٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري ويدظمٚمقهن٤م ام٧م ُمًٛمك اهلٞمئ٤مت، ُمع ذًمىلؽ 

ِمىلىلدد وي١ميمىلىلد ذم .ورة اعمح٤مومٔمىلىل٦م ٟمجىلىلد اإلُمىلىل٤مم اًمٜمىلىلقوي رمحىلىلف اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم ي

قمغم  ذه اًمًٜم٦م وقمغم شمٚمؽ، وسمخ٤مص٦م  ٞمئ٦م اًمٜمٝمقض ُمـ اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م، وما يٜمٌٖمل 

أن يىلىلٜمٝمض ومىلىلقرًا وإٟمىلىلام جيٚمىلىلس اًمًىلىلجدة ُمىلىلع أٟمىلىلف يًىلىلٛمٞمٝم٤م سم٤مهلٞمئىلىل٦م ًمٙمٜمىلىلف ي١ميمىلىلد سميىلىلورة 

 ىمد صم٧ٌم أٟمف يم٤من يٗمٕمٚمٝم٤م دون أن يتٝم٤مون هب٤م. ¢آ تامم؛ ٕن اًمٜمٌل 

ومٕمىلىلىلىلىلؾ ؾمىلىلىلىلىلٜم٦م ومل يؽميمٝمىلىلىلىلىل٤م ومٛمىلىلىلىلىلـ اًمًىلىلىلىلىلٜم٦م أن ٟمٗمٕمٚمٝمىلىلىلىلىل٤م وأٓ  ¢ إذًا: إذا صمٌىلىلىلىلىل٧م أن اًمٜمٌىلىلىلىلىلل

 ٟمؽميمٝم٤م، وٓ قمٚمٞمٜم٤م سمٕمد ذًمؽ  ؾ ؾمٛمٞمٜم٤م ٤م ؾمٜم٦م أم ؾمٛمٞمٜم٤م ٤م  ٞمئ٦م.

إذًا: ٓ ُمِم٤مطم٤مة ذم آصىلٓماح ًمٙمىلـ احل٘مٞم٘مىل٦م أن إُمىلر اعمٝمىلؿ إٟمىلام  ىلق ُمٕمرومىل٦م أن 

 ىلىلذه اهلٞمئىلىل٦م ُمىلىلـ أيىلىلـ ضمىلىل٤مءت؟ سمىلىل٠مي طمىلىلدي٨م صمٌتىلىل٧م؟ إن يمىلىل٤من سمحىلىلدي٨م صىلىلحٞمح ويٕمٓمىلىلل 

ٛمراره قمىلىلغم ذًمىلىلؽ ومىلىلٜمحـ ٟمًىلىلتٛمر قمىلىلغم ذًمىلىلؽ وٓ ييىلىلٟم٤م سمٕمىلىلد ذًمىلىلؽ دوام اًمرؾمىلىلقل واؾمىلىلت



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

307 

 أن يًٛمٞمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠مهن٤م ؾمٜم٦م وسمٕمْمٝمؿ يًٛمقهن٤م سم٠مهن٤م  ٞمئ٦م.

ظمت٤مُمىلىلىلىلىلىل٤ًم أىمىلىلىلىلىلىلقل يمىلىلىلىلىلىلام ىمٚمىلىلىلىلىلىل٧م ذم أول اًمٙمىلىلىلىلىلىلام: ٓ .ورة  ٜمىلىلىلىلىلىل٤مك ًمٚمىلىلىلىلىلىلرد قمىلىلىلىلىلىلغم  ىلىلىلىلىلىلذا 

آصٓماح، وإٟمام اعمٝمؿ ومٞمف م٤مُم٤ًم شمقضمٞمف  ذا آصٓماح إمم ُم٤م يتٓمٚمٌىلف ُمىلـ اًمٕمٛمىلؾ 

 سم٤مهلٞمئ٦م. سمام يًٛمقٟمف

 ًمٕمٚمٜمل أضم٧ٌم قمـ  ذا اًم١ًمال إن ؿم٤مء اهلل.

 سم٤مرك اهلل ومٞمؽ. ُمداظمٚم٦م:

 وومٞمؽ إن ؿم٤مء اهلل. اًمِمٞمخ:

 ىمٚمتؿ ... قمٚمٞمف. ُمداظمٚم٦م:

أىمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم١ًمال اٟمتٝمك أو ٓ، أُمىل٤م  ىلذه ؾمىلٜمٕمقد إًمٞمٝمىل٤م ىمٚمىل٧م آٟمٗمىل٤ًم، وأٟمىل٤م  اًمِمٞمخ:

 ذايمر، وُم٤م أٟم٤م زم أن أٟمًك سمٕمد. اٟمتٝمك  ذا ...

 ظمػم. ضمزاك اهلل ُمداظمٚم٦م:

 إذًا اطمٗمظ ُم٤م قمٜمدك ُمـ ؾم١مال صم٤من ورسمام صم٤مًم٨م ٕذم سمققمدي اًم٤ًمسمؼ. اًمِمٞمخ:

 ـمٞم٥م. ُمداظمٚم٦م:

 و ق اًمٙمام طمقل اًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمًٜم٦م اًمؽميمٞم٦م. اًمِمٞمخ:

 ىلىلذا أيْمىلىل٤ًم اصىلىلٓماح رسمىلىلام يمثىلىلػم ُمىلىلـ احلىلىل٤م.يـ ُمىلىل٤م ؾمىلىلٛمٕمقا قمٛمىلىلر ؿ وطمٞمىلىل٤مهتؿ أن 

ٙمىلىلـ احل٘مٞم٘مىلىل٦م أن  ىلىلذا  ٜمىلىل٤مك ؾمىلىلٜم٦م شمريمٞمىلىل٦م، وإٟمىلىلام  ىلىلذه اًمًىلىلٜمـ اعمٕمروومىلىل٦م ؾمىلىلٜمـ ومٕمٚمٞمىلىل٦م، ًم

آصٓماح ُمٝمؿ ضمدًا؛ ٕٟمف يٕمٜمل أن يمؾ سمدقم٦م واًم٦م، ويمؾ واًم٦م ذم اًمٜم٤مر، يٕمٜمىلل: 

أن  ٜم٤مك ُمـ اًمٕم٤ٌمدات اًمتل يتق ٝم٤م يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس أهن٤م ُمىلـ اًمٕمٌىل٤مدات و ىلل ًمٞمًىل٧م 

 ُمـ اًمٕم٤ٌمدات، و ؿ ُمع ذًمؽ يت٘مرسمقن هب٤م إمم اهلل قمز وضمؾ، عم٤مذا؟
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ن قمٜمىلد دقمقاٟمىل٤م أٟمٜمىل٤م ٟمتٌىلع اًمًىلٚمػ؛ ذًمىلؽ ٕن اًمًٚمػ وٟمحىلـ ٟمىلدقمل وٟمرضمىلق أن ٟمٙمىلق

ٕن أ ىلىلىلؾ اًمٕمٚمىلىلىلؿ ي٘مقًمىلىلىلقن: ويمىلىلىلؾ ظمىلىلىلػم ذم اشمٌىلىلىل٤مع ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٚمػ، ويمىلىلىلؾ ذ ذم اسمتىلىلىلداع ُمىلىلىلـ 

ظمٚمىلىلىلىلىلػ، أىمىلىلىلىلىلقل: وذًمىلىلىلىلىلؽ ٕن سمٕمىلىلىلىلىلض اًمًىلىلىلىلىلٚمػ ذم إوًمىلىلىلىلىللم ُمىلىلىلىلىلـ اًمّمىلىلىلىلىلح٤مسم٦م اعمىلىلىلىلىلقىمريـ 

يمىل٤من ي٘مىلقل  ¢اعمٛمجديـ وقمغم رأؾمٝمؿ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن، صىل٤مطم٥م ه رؾمىلقل اهلل 

ن اًمًىلٜم٦م ىمىلد شمٙمىلقن شمريمٞمىل٦م، أي: شمريمٝمىل٤م اًمرؾمىلقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام شم٠ميٞمدًا عم٤م ىمٚمٜم٤مه آٟمٗم٤ًم ُمـ أ

وُمىلىل٤م ومٕمٚمٝمىلىل٤م، ومىلىلٜمحـ ٓ ٟمٗمٕمٚمٝمىلىل٤م، وًمىلىلق يمىلىل٤من ُمٔمٝمر ىلىل٤م ُمٔمٝمىلىلر قمٌىلىل٤مدة ُمىلىلـ اًمٕمٌىلىل٤مدات، سمىلىلؾ ىمىلىلد 

شمٙمىلىلقن  ىلىلل طم٘مٞم٘مىلىل٦م قمٌىلىل٤مدة ذم ذاهتىلىل٤م وًمٙمىلىلـ ظمرضمىلىل٧م قمىلىلـ يمقهنىلىل٤م قمٌىلىل٤مدة طمٞمىلىلٜمام ووىلىلٕم٧م 

سمىلىلىلقطمل ُمىلىلىلـ اهلل شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم، ىمىلىلىل٤مل  ¢ذم همىلىلىلػم اعمقوىلىلىلع اًمىلىلىلذي ووىلىلىلٕمٝم٤م اًمرؾمىلىلىلقل 

يمؾ قم٤ٌمدة مل يتٕمٌىلد ٤م أصىلح٤مب رؾمىلقل اهلل قمٚمٞمىلف وآًمىلف وؾمىلٚمؿ ومىلا »يٗم٦م سمـ اًمٞمامن: طمذ

أي: ٓ شمت٘مرسمىلىلىلقا هبىلىلىل٤م إمم اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ؛ ذًمىلىلىلؽ ٕهنىلىلىل٤م ًمٞمًىلىلىل٧م قمٌىلىلىل٤مدة، أٟمىلىلىلتؿ  ششمتٕمٌىلىلىلدو ٤م

شمٔمٜمقهن٤م قم٤ٌمدة ًمٙمىلـ اًمىلدًمٞمؾ قمىلغم أهنىل٤م ًمٞمًىل٧م قمٌىل٤مدة؛ ٕهنىل٤م ًمىلق يم٤مٟمىل٧م قمٌىل٤مدة اىل٤مء هبىل٤م 

قن نٞمٕم٤ًم ذم ىمٚمقهبؿ وًمٙمٜمٝمؿ ُمع ذًمؽ ، و ٜم٤م طم٘مٞم٘م٦م مٞم٤م ٤م اعمًٚمٛم¢رؾمقل اهلل 

ُمىلـ  ¢اًمٙمثػمون ُمٜمٝمؿ يٛمٞمتقهن٤م ومٞمقهن٤م سم٠مومٕم٤مهلؿ، ذًمؽ أٟمٜم٤م ًمقٓ سمٕمث٦م رؾمىلقل اهلل 

رسمٜم٤م إًمٞمٜم٤م ُم٤م يمٜم٤م ٟمٕمرل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ  ذا اإلؾمام اًمذي أيمرُمٜم٤م اهلل سمف، وإذا يم٤من اهلل شم٤ٌمرك 

٤م اًْمٙمِتَىلىلىلىلىلىلىلىل ﴿ومٞم٘مىلىلىلىلىلىلىلىلقل ًمىلىلىلىلىلىلىلىلف:  ¢وشمٕمىلىلىلىلىلىلىلىل٤ممم خي٤مـمىلىلىلىلىلىلىلىل٥م ٟمٌٞمىلىلىلىلىلىلىلىلف  ْدِري َُمىلىلىلىلىلىلىلىل ٤م يُمٜمىْلىلىلىلىلىلىلىل٧َم شَمىلىلىلىلىلىلىلىل ٤مُب َوٓ َُمىلىلىلىلىلىلىلىل

، شمىلىلرى ٟمحىلىلـ يمٜمىلىل٤م ٟمىلىلدري ُمىلىل٤م اًمٙمتىلىل٤مب واإليىلىلامن ًمىلىلقٓ أن اهلل قمىلىلز [52]الشااو  :﴾اإِليىلىلاَمنُ 

سمٕمىلىلد أن دراه رسمٜمىلىل٤م وأقمٚمٛمىلىلف وسمىلىللم ًمىلىلف و ىلىلداه، يمىلىلام ىمىلىل٤مل  ¢وضمىلىلؾ أرؾمىلىلؾ إًمٞمٜمىلىل٤م رؾمىلىلقًمٜم٤م 

ًٓ ﴿شمٕم٤ممم:  سمِمىلٝم٤مدة اًم٘مىلرآن  ¢، إذا يم٤من رؾمقل اهلل [3]الضحى:﴾ وَمَٝمَدىَوَوضَمَدَك َو٤م

ًٓ ﴿٤معملم سمٚمًىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤من قمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلر  ُمٌىلىلىلىلىلىلىلىلىلىللم: اًمٙمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلريؿ خي٤مـمٌىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلف رب اًمٕمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ٤م َدَك َوىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل  َوَوضَمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

إي٤مٟم٤م؟ ًمقٓ  ¢، شمرى ٟمحـ يمٞمػ يمٜم٤م ٟمٙمقن ًمقٓ دقمقة رؾمقل اهلل [3]الضحى:﴾وَمَٝمَدى

 أٟمٜم٤م ا تديٜم٤م سمف سم٢مرؾم٤مل رسمٜم٤م قمز وضمؾ إي٤مه إًمٞمٜم٤م.

إذًا: إُمر يمام ىم٤مل أيْم٤ًم سمٕمض اًمًٚمػ، أؿمؽ أن  ق أطمد اًمٕم٤ٌمدًمىل٦م إُمىل٤م قمٌىلد اهلل 
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هلل سمىلـ قمٌىل٤مس، أو ًمٕمٚمىلف همىلػم  ىل١مٓء اًمٕم٤ٌمدًمىل٦م، ي٘مىلقل ضمقاسمىل٤ًم ًمًىل٤مئؾ: سمـ قمٛمر وإُم٤م قمٌىلد ا

ُمىلىلىل٤م سم٤مًمٜمىلىلىل٤م ٟمجٝمىلىلىلر ذم سمٕمىلىلىلض اًمّمىلىلىلٚمقات وٟمنىلىلىل ذم سمٕمىلىلىلض اًمّمىلىلىلٚمقات إظمىلىلىلرى؟ ىمىلىلىل٤مل: يىلىلىل٤م 

ٟمجٝمىلىلر طمٞمىلىل٨م  ¢أظمىلىلل ٟمحىلىلـ ُمىلىل٤م يمٜمىلىل٤م ٟمىلىلدري ؿمىلىلٞمئ٤ًم، ومىلىلٜمحـ ٟمٗمٕمىلىلؾ يمىلىلام ومٕمىلىلؾ رؾمىلىلقل اهلل 

 ضمٝمر وٟمن طمٞم٨م أه،  ذا و ق يمٛمثىل٤مل سمًىلٞمط ضمىلدًا، و ىلق ُمٗمٝمىلقم ًمٙمىلؾ ُمًىلٚمؿ ُمٝمىلام

يم٤مٟم٧م صم٘م٤مومتف أو يم٤من وم٘مٝمف وحاً وىمٚمٞماً ومٝمق يٕمٚمؿ أٟمٜمىل٤م ٟمجٝمىلر طمىللم ٟمجٝمىلر إٟمىلام ٟمجٝمىلر 

ٕن اًمرؾمىلىلىلقل ومٕمىلىلىلؾ، وطمٞمىلىلىلٜمام ٟمنىلىلىل وٓ ٟمجٝمىلىلىلر ٕن اًمرؾمىلىلىلقل شمىلىلىلرك، إذًا: اًمًىلىلىلٜم٦م ؾمىلىلىلٜمت٤من، 

ًمٙمىلىلىلـ  ىلىلىلذه ىم٤مقمىلىلىلدة جيىلىلىل٥م شمٕمٛمٞمٛمٝمىلىلىل٤م ذم يمىلىلىلؾ إُمىلىلىلقر اًمتىلىلىلل ٟمريىلىلىلد أن ٟمت٘مىلىلىلرب هبىلىلىل٤م إمم اهلل 

ويمثىلىلىلػمة ضمىلىلىلدًا، و ىلىلىلل ُمٕمٚمقُمىلىلىل٦م وم٘مٝمىلىلىل٤ًم ًمٙمٜمٝمىلىلىل٤م شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم، وإُمثٚمىلىلىل٦م ذم ذًمىلىلىلؽ يمثىلىلىلػمة 

 جمٝمقرة ومٕماً.

ُمثاً: اًمّمٚمقات اخلٛمس ي١مذن هل٤م، واحلٛمد هلل ٓ شمزال  ذه اًمًٜم٦م ىم٤مئٛم٦م وؿم٤مئٕم٦م 

وُمٕمرووم٦م ذم سمىلاد اإلؾمىلام يمٚمٝمىل٤م، إذان ًمٚمّمىلٚمقات اخلٛمىلس، وإن يمىل٤من ُمىلع إؾمىلػ 

ُمٜملم، أن اًمِمديد وأضمد ٟمٗمز ُمْمٓمرًا ذقم٤ًم أن أىمقل وأن أذيمر واًمذيمرى شمٜمٗمع اعمىل١م

 ذا إذان اًمذي ٓ يزال ُمٕمٛمقًٓ سمف ذم يمؾ سماد اإلؾمام، ًمٙمٜمف ُمع إؾمػ اًمِمديد 

ذم قم٤مصىلىلٛم٦م  ىلىلذه اًمىلىلٌاد و ىلىلل إردن ىمىلىلد وىلىلٞمؼ ُمىلىلـ دائىلىلرة إذان، طمٞمىلىل٨م ضمٕمٚمىلىلقه ُمىلىلع 

إؾمىلىلىلػ وٓ أدري ُمىلىلىلـ مٛمىلىلىلؾ وزر  ىلىلىلذه اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل سمىلىلىلدقمق ٤م ذم  ىلىلىلذا اًمىلىلىلٌاد دون 

ًىلىل٤مضمد اًمٌٚمىلىلد، و ىلىلذا اًمٌٚمىلىلد واحلٛمىلىلد هلل ُمىلىلـ سمىلىلاد اإلؾمىلىلام يمٚمٝمىلىل٤م، طمٞمىلىل٨م ٓ شمًىلىلٛمع ذم ُم

أؿمىلىلٝمر اًمىلىلٌاد اإلؾمىلىلاُمٞم٦م ذم يمثىلىلرة ُمًىلىل٤مضمد ٤م، وُمىلىلع ذًمىلىلؽ ٓ شمًىلىلٛمع إٓ أذاٟمىلىل٤ًم واطمىلىلدًا، 

وأذاٟم٤ًم ُمذاقم٤ًم، رسمام يٙمقن ُمـ ُمىل١مذن ومٕمىلاً ًمٙمىلـ يىلذاع سم٤مإلذاقمىل٦م وىمىلد يىلذاع ذم ذيىلط، 

ن و ذا يٙمقن أسمٕمىلد قمىلـ اًمًىلٜم٦م، وم٤مًمنمىلع ذع ًمٜمىل٤م أن ٟمىل١مذن ذم يمىلؾ ُمًىلجد؛ ٕن إذا

ؿمىلىلٕمػمة ُمىلىلـ ؿمىلىلٕم٤مئر اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم، وٓ أريىلىلد أن أـمٞمىلىلؾ اًمٙمىلىلام ذم  ىلىلذه اعمًىلىل٠مًم٦م؛ 

ُمىلـ  ¢ٕن اًمٖمرض  ق اًمتذيمػم سم٠م ٞم٦م  ذه اًم٘م٤مقمىلدة، و ىلل: أن ُمىل٤م ومٕمٚمىلف رؾمىلقل اهلل 

اًمٕم٤ٌمدات ومٝمق ىمرسم٦م ًمٜمىل٤م وـم٤مقمىل٦م ُمٜمىل٤م ًمرسمٜمىل٤م، وُمىل٤م شمريمىلف ُمىلـ اًمٕمٌىل٤مدات ومٚمىلٞمس ًمٜمىل٤م أن ٟمٗمٕمىلؾ 
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 ذًمؽ سمدقمقى أهن٤م قم٤ٌمدة.

 ي١مذن ًمٚمّمٚمقات اخلٛمس ومٝمؾ ي١مذن ًمّماة اًمٕمٞمديـ؟ ... ُمث٤مل:

ٓ، عمىلىلىل٤مذا؟ وىمىلىلىلد ي٘مىلىلىلقل قم٘مىلىلىلؾ سمٕمىلىلىلض اًمٜمىلىلىل٤مس: واهلل واًمٜمىلىلىل٤مس يىلىلىلقم اًمٕمٞمىلىلىلد  ااىلىلىلقاب:

سمح٤مضمىلىلىلىل٦م إمم أن يًىلىلىلىلٛمٕمقا إذان ذم وىمىلىلىلىل٧م اًمٕمٞمىلىلىلىلد أيمثىلىلىلىلر ُمىلىلىلىلـ أيىلىلىلىلش و ىلىلىلىلق إذان وىمىلىلىلىل٧م 

 اًمٔمٝمر أو اًمٕمٍم، ُمع ذًمؽ ٓ أذان ًمّماة اًمٕمٞمديـ، عم٤مذا؟

 ذم اًمٕمٞمديـ ومؽميمف اعمًٚمٛمقن. شمرك إذان ¢ذًمؽ ٕن اًمٜمٌل 

ٜمٙمًىلىلىلىلىلىلىلػ اًمِمىلىلىلىلىلىلىلٛمس ذم اًمٜمٝمىلىلىلىلىلىلىل٤مر واًمٜمىلىلىلىلىلىلىل٤مس همىلىلىلىلىلىلىل٤مرىمقن ذم أقمامهلىلىلىلىلىلىلىلؿ.. ذم شميمىلىلىلىلىلىلىلذًمؽ 

وفمىلىل٤مئٗمٝمؿ.. ذم دوائىلىلر ؿ.. ذم حمىلىل٤مهلؿ، وم٤مًمٕم٘مىلىلؾ أي قم٘مىلىلؾ؟ اًمٕم٘مىلىلؾ اًماذقمىلىلل، أي: 

اًمىلىلذي ٓ يىلىلٜمٔمؿ قم٘مٚمىلىلف ُمىلىلع ذقمىلىلف اًمىلىلذي دان هلل سمىلىلف،  ىلىلذا اًمٕم٘مىلىلؾ جمىلىلرد قمىلىلـ اشمٌىلىل٤مع اًمنمىلىلع 

ذان طمٞمٜمام شمٜمٙمًىلػ اًمِمىلٛمس واًمٜمىل٤مس ُمٜمِمىلٖمٚمقن ذم ي٘مقل: ي٤م أظمل عم٤مذا ٓ ينمع إ

 أقمامهلؿ؟

َـّ ًمٜم٤م  ذا إذان ًمّماة يمًقل اًمِمٛمس. ¢ٕن اًمرؾمقل  ااقاب:  ُم٤م ؾم

أيمثىلىلىلر ُمىلىلىلـ  ىلىلىلذا ظمًىلىلىلقل اًم٘مٛمىلىلىلر ذم اًمٚمٞمىلىلىلؾ، يٜمخًىلىلىلػ اًم٘مٛمىلىلىلر رسمىلىلىلام ذم ٟمّمىلىلىلػ اًمٚمٞمىلىلىلؾ 

واًمٜمىلىلىل٤مس همىلىلىل٤مرىمقن ذم ٟمىلىلىلقُمٝمؿ، ُمىلىلىلع ذًمىلىلىلؽ ٓ ينمىلىلىلع وٓ يًىلىلىلـ ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم، وإمم اًمٞمىلىلىلقم 

ظمٓمر ذم سم٤مل أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم أن يٌتدع أذاٟم٤ًم ًمّماة اًمٕمٞمد أو صاة  واحلٛمد هلل ُم٤م

 يمًقل اًمِمٛمس أو ظمًقل اًم٘مٛمر، عم٤مذا؟

ٕن ُمٕمٜمىلىلىلىلك  ىلىلىلىلذا اًمتنمىلىلىلىليع هلىلىلىلىلذا إذان ذم ُمثىلىلىلىلؾ  ىلىلىلىلذه اًمٕمٌىلىلىلىل٤مدات اؾمىلىلىلىلتدراك قمىلىلىلىلغم 

اًمِم٤مرع احلٙمىلٞمؿ، اؾمىلتدراك يمىل٠من اهلل يمىل٤من همىل٤موماً قمىلـ شمنمىليع ُمثىلؾ  ىلذا إذان ذم ُمثىلؾ 

إذان ذم  ذه اًمّمىلٚمقات اًمىلثاث  ¢اهلل قمز وضمؾ ذع ًمٜمٌٞمف  ذه اًمٕم٤ٌمدات، أو أن 

ُم٤م سمٚمىلغ أُمتىلف ذًمىلؽ،  ىلذا وذاك ُمًىلتحٞمؾ، أُمىل٤م ومىلٞمام  ¢اًمتل ذيمرهت٤م آٟمٗم٤ًم ًمٙمـ اًمرؾمقل 
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ىلىلىلىلَؽ ﴿يتٕمٚمىلىلىلىلؼ سمىلىلىلىل٤مهلل رب اًمٕمىلىلىلىل٤معملم ومىلىلىلىل٤مُٕمر يمىلىلىلىلام ىمىلىلىلىل٤مل ذم يمت٤مسمىلىلىلىلف اًمٙمىلىلىلىلريؿ:  ٤مَن َرسمر ٤م يَمىلىلىلىل َوَُمىلىلىلىل

ٞم٤ًم
ىلىلىل ًِ ومىلىلىلرض أن اهلل أُمىلىلىلره سمىلىلىل٠من يٌٚمىلىلىلغ  ، أُمىلىلىل٤م سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم ًمٚمٜمٌىلىلىلل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ًمىلىلىلق[64]مااا ي::﴾َٟم

ْغ َُم٤م ﴿اًمٜم٤مس إذان ذم  ذه اًمّمٚمقات اًمثاث ومٝمؾ يم٤من ٓ يٌٚمغ؟  ؾُمقُل سَمٚمِّ ٤َم اًمرَّ َي٤م َأهير

ـَ  ُٛمَؽ ُِمىلىلىلىلىلىل ٤مًَمتَُف َواهللَُّ َيْٕمِّمىلىلىلىلىلىل ٧َم ِرؾَمىلىلىلىلىلىل ْٖمىلىلىلىلىلىل اَم سَمٚمَّ ْؾ وَمىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلَؽ َوإِْن مَلْ شَمْٗمَٕمىلىلىلىلىلىل ـْ َرسمِّ
 ُأٟمىلىلىلىلىلىلِزَل إًَِمٞمْىلىلىلىلىلىلَؽ ُِمىلىلىلىلىلىل

 .[63]المائدة:﴾اًمٜم٤َّمسِ 

قن نٞمٕم٤ًم يٕمٚمٛمقن ي٘مٞمٜم٤ًم يمام أهنؿ يٜمٓم٘مقن أن إذان هلذه اًمّمٚمقات إذًا: اعمًٚمٛم

ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم؛ وًمىلىلىلذًمؽ ُمىلىلىل٤م اسمتىلىلىلدقمٝم٤م اعمًىلىلىلٚمٛمقن، شمريمق ىلىلىل٤م يمىلىلىلام  ¢ُمىلىلىل٤م ؾمىلىلىلٜمٝم٤م رؾمىلىلىلقل اهلل 

 شمريمٝم٤م اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام.

وإُمثٚمىلىل٦م يمثىلىلػمة ويمثىلىلػمة ضمىلىلدًا، طمًىلىلٌٙمؿ أن ًمٜمىلىلذيمريمؿ سمّمىلىلح٦م  ىلىلذه اًم٘م٤مقمىلىلدة هبىلىلذه 

 ـ ُم٤م صمٛمرة اًمتذيمػم هبذه اًم٘م٤مقمدة؟إُمثٚم٦م اًمتل ذيمرهت٤م آٟمٗم٤ًم، وًمٙم

صمٛمرة اًمتذيمػم: أن اعمًٚمؿ ٓ يت٘مرب إمم اهلل سمام وضمد قمٚمٞمف اًمٜم٤مس، وإٟمام سمام يم٤من 

، وطمٞمٜمئىلىلىلىلذ ومٞمٜمٌٖمىلىلىلىلل ًمٚمٛمًىلىلىلىلٚمٛملم يم٤مومىلىلىلىل٦م أن ¢قمٚمٞمىلىلىلىلف ؾمىلىلىلىلٞمد اًمٜمىلىلىلىل٤مس، أٓ و ىلىلىلىلق رؾمىلىلىلىلقل اهلل 

، ؾمىلقاء ُمىل٤م يمىل٤من ُمٜمٝمىل٤م ؾمىلٜم٦م ومٕمٚمٞمىل٦م أو يم٤مٟمىل٧م ؾمىلٜم٦م ¢يٙمقٟمقا قمغم قمٚمؿ سمًىلٜم٦م رؾمىلقل اهلل 

ٟمىلىل٤م أريىلىلد أن أن أ.ب ًمٙمىلىلؿ ُمىلىلثاً ُمىلىلـ واىمىلىلع اعمًىلىلٚمٛملم يمٞمىلىلػ أهنىلىلؿ يؽميمىلىلقن شمريمٞمىلىل٦م، أ

 ؾمٜمٜم٤ًم ومٕمٚمٞم٦م ويٗمٕمٚمقن ؾمٜمٜم٤ًم شمريمٞم٦م، ىمٚمٌقا احل٘مٞم٘م٦م يمام ي٘م٤مل فمٝمرًا ًمٌٓمـ.

ُمثاً: صٚمٞمٜم٤م ذم  ذا اعمًجد وذم يمثػم ُمـ ُمًىل٤مضمد  ىلذه اًمٌٚمىلد أو اًمٌٚمىلدة واًمىلٌاد 

يمٞمىلىلىلىلػ ُمىلىلىلىل٤م اشمٗمىلىلىلىلؼ اإلؾمىلىلىلىلاُمٞم٦م إظمىلىلىلىلرى ومٜمجىلىلىلىلد اًمٜمىلىلىلىل٤مس ذم همٗمٚمىلىلىلىلتٝمؿ ؾمىلىلىلىل٤م قن، يّمىلىلىلىلٚمقن 

ٕطمىلىلد ؿ،  ٜمىلىل٤مك قمٜمىلىلدٟم٤م ؾمىلىلٜم٦م سمىلىلؾ أىمىلىلقل ومريْمىلىل٦م وًمىلىلٞمس ؾمىلىلٜم٦م اصىلىلٓماطمٞم٦م ومريْمىلىل٦م أو أُمىلىلر 

واضم٥م خيؾ سمىلف نىل٤م ػم اعمّمىلٚملم وأقمٜمىلل ُمىل٤م أىمىلقل، أي: أيمثىلر اعمّمىلٚملم خيٚمىلقن سمىلام 

 أُمر سمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام وسمام ومٕمٚمف أصح٤مسمف اًمٙمرام.

 ًمفضم٤مسمىلىلىل٦م قمىلىلىلـ أظمتٍمىلىلىل أن قمىلىلىلغم ُمثٚمىلىلىللم اصمٜمىلىلىللم طمتىلىلىلك ٟمتقضمىلىلىلف ومىلىلىلٞمام سمٕمىلىلىلد إن ؿمىلىلىل٤مء اهلل
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سمٕمىلىلىلىلىلض إؾمىلىلىلىلىلئٚم٦م اًمتىلىلىلىلىلل  ىلىلىلىلىلل قمٜمىلىلىلىلىلد سمٕمىلىلىلىلىلض إظمقاٟمٜمىلىلىلىلىل٤م، وىمىلىلىلىلىلد ميىلىلىلىلىل ذم أذ ىلىلىلىلىل٤من سمٕمىلىلىلىلىلض 

 احل٤م.يـ أؾمئٚم٦م أظمرى.

أ.ب ًمٙمؿ أن ُمثٚمىللم ُمىلـ اًمًىلٜمـ اًمٗمٕمٚمٞمىل٦م أقمىلرض قمٜمٝمىل٤م نىل٤م ػم اعمّمىلٚملم، أُمىل٤م 

اًمًىلىلىلٜمـ اًمؽميمٞمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل يٗمٕمٚمٝمىلىلىل٤م اعمًىلىلىلٚمٛمقن ومحىلىلىلدث قمٜمٝمىلىلىل٤م وٓ طمىلىلىلرج ومٝمىلىلىلل سم٤معمئىلىلىل٤مت سمىلىلىلؾ 

يىلىلدظمؾ اعمّمىلىلكم إمم اعمًىلىلجد ومٞمّمىلىلكم، ؾمىلىلقاء امٞمىلىل٦م  سمىلىل٤مًٕمقل إن مل ٟم٘مىلىلؾ سمىلىل٤معمايلم،

اعمًىلىلىلجد أو ي٘مىلىلىلقم يّمىلىلىلكم ؾمىلىلىلٜم٦م اًمقىمىلىلىل٧م اًمًىلىلىلٜم٦م اًم٘مٌٚمٞمىلىلىل٦م، ومٞمّمىلىلىلكم طمٞمىلىلىل٨م  ىلىلىلق، إذًا أيىلىلىلـ 

يّمىلىلىلىلكم؟ يٜمٌٖمىلىلىلىلل أن يّمىلىلىلىلكم إمم ؾمىلىلىلىلؽمة، يٜمٌٖمىلىلىلىلل أن يّمىلىلىلىلكم إمم ضمىلىلىلىلدار، إمم أي رء 

ُمٜمتّم٥م أُم٤مُمف، ذًمؽ مم٤م يًٛمك ذم ًمٖم٦م اًمنمع سم٤مًمًؽمة، ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام: 

،  ىلىلذا أُمىلىلىلره، شأطمىلىلديمؿ ومٚمٞمّمىلىلؾ إمم ؾمىلىلىلؽمة ٓ ي٘مٓمىلىلع اًمِمىلىلٞمٓم٤من قمٚمٞمىلىلىلف صىلىلاشمفإذا صىلىلغم »

و ٜم٤مك أُمر صم٤من مدد آىمؽماب ُمـ  ذه اًمًؽمة، آٟمٗم٤ًم رأي٧ُم أطمد إظمقاٟمٜم٤م احلىل٤م.يـ 

ذم  ىلىلذه ااٚمًىلىل٦م واًمىلىلذي أفمىلىلـ سمىلىلف أٟمىلىلف ُمىلىلـ أٟمّمىلىل٤مر اًمًىلىلٜم٦م وُمىلىلـ أشمٌىلىل٤مع اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح، 

ؽماب إمم اًمًىلىلىلؽمة، ًمٙمٜمىلىلىلف مل اىمىلىلىلؽمب ُمٕمٜمىلىلىل٤م إمم اًمًىلىلىلؽمة؛ ٕٟمىلىلىلف يٕمٚمىلىلىلؿ أٟمىلىلىلف ٓ سمىلىلىلد ُمىلىلىلـ آىمىلىلىل

يٓمىلىلىلرق ؾمىلىلىلٛمٕمف أو مل يٛمىلىلىلر سمٍمىلىلىله قمىلىلىلغم ُمثىلىلىلؾ احلىلىلىلدي٨م اًمثىلىلىل٤مين و ىلىلىلق ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلىلف اًمّمىلىلىلاة 

ُمىلـ اًمًىلؽمة ومٕمىلاً ًمٙمىلـ وم٤مشمىلف  ٤مومٝمىلق دٟمىل شإذا صىلغم أطمىلديمؿ ومٚمٞمىلدن ُمىلـ ؾمىلؽمشمف»واًمًىلام: 

يم٤من إذا ىمىل٤مم  ¢احلدي٨م اًمٗمٕمكم اًمذي رواه اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف: أن اًمٜمٌل 

ااىلىلىلىلدار صماصمىلىلىلىل٦م أذرع سمىلىلىلىللم ىمٞم٤مُمىلىلىلىلف وسمىلىلىلىللم اًمًىلىلىلىلؽمة صماصمىلىلىلىل٦م أذرع.  يّمىلىلىلىلكم يٙمىلىلىلىلقن سمٞمٜمىلىلىلىلف وسمىلىلىلىللم

 إذا ؾمجد يم٤من سمٞمٜمف وسملم اًمًؽمة ممر ؿم٤مة. ¢طمدي٨م آظمر: يم٤من رؾمقل اهلل 

إذًا: ٓ يٜمٌٖمىلىلل أن شمٚمّمىلىلؼ رأؾمىلىلؽ سم٤مًمًىلىلؽمة، و ىلىلذا ُمىلىل٤م ومٕمٚمىلىلف إخ اعمِمىلىل٤مر إًمٞمىلىلف آٟمٗمىلىل٤ًم، 

 وإٟمام جي٥م أن يْمع ومرضم٦م ومجقة سمٞمٜمف وسملم اًمًؽمة.

 ـمىلىلرذم ٟم٘مىلٞمض، ضمىلىل٤مء يّمىلىلكم ذم ُمٜمتّمىلػ اعمًىلىلجد وسمٞمٜمىلىلف ومىل٤مٔن اًمٞمىلىلقم اًمٜمىل٤مس قمىلىلغم

 وسملم اًمًؽمة سمٕمد اعمنمىملم، عم٤مذا؟
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ٕٟمىلىلف ضم٤م ىلىلؾ سم٤مًمًىلىلٜم٦م، يّمىلىلكم يمىلىلام وضمىلىلد أسمىلىل٤مء وإضمىلىلداد يّمىلىلٚمقن، يمٞمىلىلػ ُمىلىل٤م اشمٗمىلىلؼ، 

إذا صىلىلغم أطمىلىلديمؿ ومٚمٞمّمىلىلؾ إمم »وومٕمٚمىلىلف  ىلىلذه اًمًىلىلٜم٦م ومٕمٚمٞمىلىل٦م:  ¢وم٤مؾمىلىلٛمٕمقا ىمىلىلقل ٟمٌىلىلٞمٙمؿ 

يمٞمىلىلىلػ ُمىلىلىل٤م شمىلىلىلرى، إذا صىلىلىلٚمٞم٧م  ، ٓ شمّمىلىلىلكمشؾمىلىلىلؽمة، إذا صىلىلىلغم أطمىلىلىلديمؿ ومٚمٞمىلىلىلدن ُمىلىلىلـ ؾمىلىلىلؽمشمف

سم٤مًمٕمراء ٓ يٜمٌٖمل أن شمّمكم ذم اًمٕمىلراء ذم اًمّمىلحراء يمٞمىلػ ُمىل٤م اشمٗمىلؼ ًمىلؽ، وإٟمىلام جيىل٥م 

ُمـ إرض ومتّمكم إًمٞمف، يمؾ  ذا ٟم٤مشمئ٤ًم أن دمد ًمؽ  دوم٤ًم ؿمجرة أو صخرة أو طمجرًا 

، ومٝمذه اًمًٜم٦م ومٕمٚمٞم٦م أصٌح٧م سم٥ًٌم ضمٝمؾ اعمًٚمٛملم ؾمٜم٦م شمريمٞمىل٦م، ¢صم٤مسم٧م قمـ اًمٜمٌل 

 شمريمق ٤م وأقمروقا قمٜمٝم٤م.

ُمـ ؾمٜمتف اًمٗمٕمٚمٞم٦م أيْم٤ًم، و ذه اًمًىلٜم٦م ؾمىلٜمذيمريمؿ هبىل٤م يم٤مٟمىل٧م ذم  ¢يم٤من رؾمقل اهلل 

 ىلىلذه اًمٌٚمىلىلدة إمم قمٝمىلىلد ىمريىلىل٥م ؾمىلىلٜم٦م شمريمٞمىلىل٦م، و ىلىلل صىلىلاة اًمٕمٞمىلىلديـ ذم اعمّمىلىلغم ظمىلىل٤مرج 

اعمًىلىلىلىل٤مضمد، يمىلىلىلىل٤مٟمقا ُمىلىلىلىلـ ىمٌىلىلىلىلؾ قمنمىلىلىلىل ؾمىلىلىلىلٜمقات يّمىلىلىلىلٚمقن اًمٕمٞمىلىلىلىلديـ ذم اعمًىلىلىلىل٤مضمد يمّمىلىلىلىلاة 

نىلىلىلىلىل٤م ػم  ااٛمٕمىلىلىلىلىل٦م واًمّمىلىلىلىلىلٚمقات اخلٛمىلىلىلىلىلس، أظمىلىلىلىلىلػمًا سمًىلىلىلىلىل٥ٌم اًمىلىلىلىلىلدقم٤مة إمم اًمًىلىلىلىلىلٜم٦م قمىلىلىلىلىلرل

اعمّمىلىلٚملم واًمىلىلدقم٤مة اإلؾمىلىلاُمٞملم أن ُمىلىل٤م يمىلىل٤مٟمقا قمٚمٞمىلىلف ُمىلىلـ ىمىلىلديؿ  ىلىلؿ يمىلىل٤مٟمقا ىمىلىلد أُمىلىل٤مشمقا ؾمىلىلٜم٦م 

مل يٕمٝمد إـماىم٤ًم أٟمف صغم صاة اًمٕمٞمديـ ذم اعمًجد وإٟمام  ¢ومٕمٚمٞم٦م، أي: أن اًمٜمٌل 

يم٤من يّمٚمٞمٝمام ذم اعمّمغم، ذم اعمّمغم ٓ يقضمد ضمدار وٓ يقضمد أي ؾمىلؽمة، ومٙمىل٤من 

 ومٞمٖمرز قمّم٤مة ًمىلف قمٚمٞمىلف اًمًىلام يٖمرز ىل٤م قمىلغم إرض قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ي٠مُمر سمآً 

 ومٞمّمكم إًمٞمٝم٤م،  ذا يمٚمف صم٤مسم٧م ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري وصحٞمح ُمًٚمؿ أيْم٤ًم.

واًمٜمىلىل٤مس قمىلىلـ  ىلىلذا يمٚمىلىلف  ىلىلؿ يمٚمٝمىلىلؿ أيْمىلىل٤ًم همىلىل٤مومٚمقن، ومٝمىلىلذه جيىلىل٥م أن شمٜمتٌٝمىلىلقا هلىلىل٤م، ومىلىل٢مذا 

دظمٚمىلىلىلتؿ اعمًىلىلىلجد وأردشمىلىلىلؿ صىلىلىلاة اًمتحٞمىلىلىل٦م أو اًمًىلىلىلٜم٦م اًم٘مٌٚمٞمىلىلىل٦م أٓ شمّمىلىلىلٚمقا  ٙمىلىلىلذا  ٜمىلىلىل٤م ذم 

، شم٘مؽمسمىلىلىلقن إمم ااىلىلىلدار اًم٘مىلىلىلٌكم.. إمم قمٛمىلىلىلقد ذم اعمًىلىلىلجد ٓ سمىلىلىل٠مس.. إمم اًمقؾمىلىلىلط، ٓ

ؿمخص يّمكم سملم يديؽ وم٠مٟم٧م شمتخذه ؾمؽمة، ومىلا يِمىلٙمؾ قمىلغم سمٕمْمىلٙمؿ يمىلام ؾمىلٛمٕمٜم٤م 

ذًمؽ ُمرارًا وشمٙمرارًا، يمٚمٝمؿ شمقضمٝمقا إمم اادار اًم٘مٌكم وأظمىلرون يًىلت٘مٌٚمقن ُمىل٤مذا؟ 
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 ق إُمر اًمث٤مين اًمذي يًت٘مٌٚمقن اًمذيـ سملم أيدهيؿ، اعمٝمؿ أن يّمكم إمم ؾمؽمة.  ذا 

 ق ُمـ اًمًٜمـ اًمٗمٕمٚمٞم٦م صىل٤مرت سمًىل٥ٌم ضمٝمىلؾ اًمٜمىل٤مس ؾمىلٜم٦م شمريمٞمىل٦م، ومىل٠مقمٔمٙمؿ أن شمٙمقٟمىلقا 

 وأُمريمؿ هب٤م. ¢ُمـ اًمٖم٤مومٚملم ُمٕمرولم قمـ  ذه اًمًٜم٦م اًمتل ومٕمٚمٝم٤م رؾمقل اهلل 

اًمًىلىلٜم٦م إظمىلىلرى و ىلىلل ُمىلىلـ همرائىلىل٥م  ىلىلذا اًمزُمىلىل٤من، شمٕمٚمٛمىلىلقن نٞمٕمىلىل٤ًم أن ُمىلىلـ اًمًىلىلٜم٦م إذا 

٤مم ُمـ ىمراءة اًمٗم٤مام٦م ومٛمىلـ اًمًىلٜم٦م أن يرومىلع صىلقشمف يم٤مٟم٧م اًمّماة ضمٝمري٦م، وم٢مذا ومرغ اإلُم

ُمىلىلـ وراء شمىلىل٠مُملم اعم٘متىلىلديـ  ¢ُمـ ُمىلىلـ ظمٚمٗمىلىلف، وىمىلىلد رشمىلىل٥م اًمٜمٌىلىلل ١مسمىلىلتُملم، ويمىلىلذًمؽ أن يىلىل

ُمع اإلُم٤مم أضمرًا قمٔمٞماًم ضمدًا، وم٘م٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام ذم احلدي٨م اًمىلذي أظمرضمىلف 

اًمِمىلىلىلٞمخ٤من ذم صىلىلىلحٞمحٞمٝمام ُمىلىلىلـ طمىلىلىلدي٨م أ   ريىلىلىلرة ريض اهلل شمٕمىلىلىل٤ممم قمٜمىلىلىلف ىمىلىلىل٤مل: ىمىلىلىل٤مل 

إذا أُمـ اإلُم٤مم وم٠مُمٜمقا؛ وم٢مٟمف ُمـ واومؼ شم٠مُمٞمٜمف شمىل٠مُملم اعمائٙمىل٦م همٗمىلر ًمىلف »: ¢ل اهلل رؾمق

 .شُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف

 ذا احلدي٨م ًمق شم٠مُمٚمتؿ ومٞمىلف ًمقضمىلدشمؿ أٟمٗمًىلٙمؿ ذم ظمٓمىل٠م قمجٞمىل٥م همريىل٥م ضمىلدًا،  ىلق 

إٟمىلىلام »، و ىلىلذا إُمىلىلر قمىلىلغم ُمٞمىلىلزان ىمقًمىلىلف: شإذا أُمىلىلـ اإلُمىلىل٤مم ومىلىل٠مُمٜمقا»قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ي٘مىلىلقل: 

، ؾمىلىلٌح٤من اهلل! ٓ ومىلرق سمىلىللم ذاك إُمىلر وسمىلىللم شومىلىل٢مذا يمىلؼم ومٙمىلؼمواضمٕمىلؾ اإلُمىل٤مم ًمٞمىلىل١مشمؿ سمىلف، 

ٓ أطمىلىلىلد واحلٛمىلىلىلد هلل ُمىلىلىلـ اعم٘متىلىلىلديـ  شإذا يمىلىلىلؼم ومٙمىلىلىلؼموا» ىلىلىلذا إُمىلىلىلر،  ىلىلىلذا إُمىلىلىلر ي٘مىلىلىلقل: 

يٙمىلىلؼم ىمٌىلىلؾ شمٙمٌىلىلػم اإلُمىلىل٤مم، ؾمىلىلقاء شمٙمٌىلىلػمة اإلطمىلىلرام أو شمٙمٌىلىلػمة آٟمت٘مىلىل٤مل إمم اًمريمىلىلقع أو 

، شإذا يمؼم اإلُم٤مم ومٙمؼموا»ر، اًمًجقد أو همػم ذًمؽ، و ذا واحلٛمد هلل شمٓمٌٞمؼ هلذا إُم

 ؟{إذا أُمـ اإلُم٤مم وم٠مُمٜمقا  }ًمٙمـ ُم٤م اًمٗمرق سملم  ذا إُمر وإُمر إول: 

ٜملم يًٌ٘مقن اإلُم٤مم سمتُملم، عم٤مذا؟  أن دمد اعم١مُمِّ

ٕهنىلىلىلؿ ذم همٗمٚمىلىلىلتٝمؿ ؾمىلىلىل٤م قن، ٓ يٚم٘مىلىلىلقن سمىلىلىل٤مهلؿ ًم٘مىلىلىلراءة اإلُمىلىلىل٤مم، ٓ يٜمتٌٝمىلىلىلقن ًم٘مقًمىلىلىلف: 

٤مًمِّلمَ ﴿ ىلىلىل قٟمىلىلىلف ي٠مظمىلىلىلذ ٟمٗمًىلىلىل٤ًم ًمٞم٘مىلىلىلقل ُمىلىلىلـ سمٕمىلىلىلد ومراهمىلىلىلف ُمىلىلىلـ ، صمىلىلىلؿ ٓ يدقم[3]الفاتحااا :﴾َوٓ اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ ﴿ىمىلىلراءة:  ىلىل ي٘مىلىلقل: آُمىلىللم، إٓ ويٙمىلىلقن  ىلىلؿ ؾمىلىلٌ٘مقه سمىلىلتُملم. ُمىلىل٤مذا  [3]الفاتحاا :﴾َوٓ اًمْمَّ
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 أص٤مب اعمًٚمٛملم هبذه اعم٤ًمسم٘م٦م؟!

أوًٓ: ظمنىلىلوا اعمٖمٗمىلىلرة اًمتىلىلل ًمىلىلق قم٤مؿمىلىلٝم٤م اعمًىلىلٚمؿ طمٞمىلىل٤مة ٟمىلىلقح قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام و ىلىلق ذم 

ًمذي ؿمٝمد ًمف ٟمٌٞمٜم٤م صٚمقات اهلل وؾماُمف قمٚمٞمف ـم٤مقم٦م اهلل وذم قم٤ٌمدة داود قمٚمٞمف اًمًام ا

سم٠مٟمف يم٤من أقمٌد اًمٌنم، ًمق قم٤مش أطمد ُمـ اًمٌنم ويم٤من يمىلداود أقمٌىلد اًمٌنمىل وقمىل٤مش طمٞمىل٤مة 

ٟمقح قمٚمٞمف اًمًام ًمٞمحٔمك سمٛمٖمٗمرة اهلل قمز وضمؾ ًمٙم٤من اًمثٛمـ ىمٚمٞماً، ومٙمؿ يٙمقن ومْمؾ 

اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ قمىلىلغم اعمًىلىلٚمٛملم طمٞمىلىلٜمام ىمىلىل٤مل هلىلىلؿ: أهيىلىل٤م اعمّمىلىلٚمقن،  ىلىلذا ذح ًمٚمحىلىلدي٨م 

ٌٕمىلىلىلىل٤ًم، طمٞمىلىلىلىلٜمام ىمىلىلىلىل٤مل ًمٚمٛمّمىلىلىلىلٚملم: أهيىلىلىلىل٤م اعمّمىلىلىلىلٚمقن اٟمتٌٝمىلىلىلىلقا ًم٘مىلىلىلىلراءة إُمىلىلىلىل٤مُمٙمؿ، واضمٕمٚمىلىلىلىلقا ـم

َوٓ ﴿قم٘مىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلقًمٙمؿ وسمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤مًمٙمؿ ذم ىمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلراءة إُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٤مُمٙمؿ، ومىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل٢مذا اٟمتٝمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلك ُمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلـ ىمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلراءة: 

٤مًمِّلمَ  ىلىلىل وم٤مطمًٌىلىلىلقا أٟمٗم٤مؾمىلىلىلٙمؿ طمتىلىلىلك شمًىلىلىلٛمٕمقا إُمىلىلىل٤مُمٙمؿ ىمىلىلىلد ذع ًمٞم٘مىلىلىلقل:  [3]الفاتحااا :﴾اًمْمَّ

ئٙمىلىل٦م اًمىلىلذيـ  ىلىلؿ ذم آُمىلىللم، وم٘مقًمىلىلقا ُمٕمىلىلف: آُمىلىللم، ومىلىل٢مٟمٙمؿ إن ىمٚمىلىلتؿ ُمٕمىلىلف آُمىلىللم ىم٤مًمىلىل٧م اعما

اعمًىلىلىلجد ُمٕمٙمىلىلىلؿ وذم اًمًىلىلىلامء أيْمىلىلىل٤ًم يّمىلىلىلٚمقن سم٢مُمىلىلىل٤مُمٙمؿ ي٘مقًمىلىلىلقن أيْمىلىلىل٤ًم ُمٕمٙمىلىلىلؿ آُمىلىلىللم، 

ومحٞمٜمام شمٚمت٘مل  ىلذه أُمٞمٜمىل٤مت إذا صىلح اًمتٕمٌىلػم، آُمىللم اإلُمىل٤مم.. آُمىللم اعم٘متىلديـ.. آُمىللم 

 اعمائٙم٦م اعم٘مرسملم، همٗمر اهلل هل١مٓء.

  ذا صمٛمـ ىمٚمٞمؾ ضمدًا سم٤مًمٜم٦ًٌم هلذا إضمر اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ رب اًمٕم٤معملم.

ومىلىل٢مذًا:  ىلىل١مٓء اًمىلىلذيـ يًىلىلٌ٘مقن اإلُمىلىل٤مم سمىلىلتُملم أوًٓ: ظمنىلىلوا  ىلىلذه اعمٖمٗمىلىلرة، ًمىلىلق أهنىلىلؿ 

وىمٗمىلىلىلقا قمٜمىلىلىلد  ىلىلىلذه اخلًىلىلىل٤مرة ًمٙم٤مٟمىلىلىل٧م اعمّمىلىلىلٞم٦ٌم أىمىلىلىلؾ، ًمٙمىلىلىلٜمٝمؿ أصمٛمىلىلىلقا وىمٕمىلىلىلقا ذم اإلصمىلىلىلؿ.. 

وىمٕمىلىلقا ذم اًمىلىلذٟم٥م؛ ذًمىلىلؽ ٕهنىلىلؿ ؾمىلىل٤مسم٘مقا اإلُمىلىل٤مم.. ظمىلىل٤مًمٗمقا أُمىلىلر اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام 

ا يمىلىلؼم ومٙمىلىلؼموا، وإذا ىمىلىلرأ وم٠مٟمّمىلىلتقا، وإذا اًمىلىلذي ي٘مىلىلقل: إٟمىلىلام ضمٕمىلىلؾ اإلُمىلىل٤مم ًمٞمىلىل١مشمؿ سمىلىلف، ومىلىل٢مذ

ريمىلىلىلع ومىلىلىل٤مريمٕمقا، وإذا ىمىلىلىل٤مل: ؾمىلىلىلٛمع اهلل عمىلىلىلـ محىلىلىلده، وم٘مقًمىلىلىلقا: رسمٜمىلىلىل٤م وًمىلىلىلؽ احلٛمىلىلىلد، وإذا 

ؾمىلىلجد وم٤مؾمىلىلجدوا، وإذا صىلىلغم ىمىلىل٤مئاًم ومّمىلىلٚمقا ىمٞم٤مُمىلىل٤ًم، وإذا صىلىلغم ضم٤مًمًىلىل٤ًم ومّمىلىلٚمقا ىمٕمىلىلقدًا 

أنٕملم، يمذًمؽ إذا أُمـ وم٠مُمٜمقا، وم٤مًمذي ي٤ًمسمؼ اإلُم٤مم ذم رء ُمـ  ذه إواُمر ومٝمق 
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ؿ؛ ًم٘مقًمىلىلف قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام أو يمىلىلام ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: ُمثىلىلؾ اًمىلىلذي يًىلىلجد ىمٌىلىلؾ آصمىلىل

اإلُم٤مم ومٝمق يم٤محلامر. يِمٌف احلامر اًمٌٚمٞمد اًمذي ٓ ذ ـ ًمف واًمٕم٘مؾ  ذا اًمىلذي يًىل٤مسمؼ 

اإلُم٤مم سمًىلجقده، ومٞمخِمىلك قمىلغم  ىلذا اًمًىل٤مسمؼ ًمفُمىل٤مم ذم ؾمىلجقده أن ي٘مٚمىل٥م اهلل وضمٝمىلف 

ٚملم اًمىلىلىلىلذيـ يًىلىلىلىلٌ٘مقن اإلُمىلىلىلىل٤مم سمىلىلىلىلتُملم وضمىلىلىلىلف محىلىلىلىل٤مر، ومىلىلىلىل٢مذًا:  ىلىلىلىل١مٓء ااام ىلىلىلىلػم ُمىلىلىلىلـ اعمّمىلىلىلىل

ظمنىلىلىلوا ُمىلىلىلرشملم: اعمىلىلىلرة إومم: ُمىلىلىل٤م طمّمىلىلىلٚمقا ُمٖمٗمىلىلىلرة اهلل، اعمىلىلىلرة إظمىلىلىلرى: وىمٕمىلىلىلقا ذم 

 ُمٕمّمٞم٦م اهلل قمز وضمؾ، عم٤مذا؟

 ٕن اًمٜم٤مس ذم همٗمٚمتٝمؿ ؾم٤م قن.

ًمىلىلذًمؽ أٟمىلىل٤م أىمىلىلقل ًمٙمىلىلؿ ُمىلىلذيمرًا وٟم٤مصىلىلح٤ًم: جيىلىل٥م أن شمٕمٚمٛمىلىلقا أن ذيٕمىلىل٦م اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ 

اًمذي سمٚمغ  ¢ك قم٤ٌمدة واطمدة قمغم رؾمقل اهلل يم٤مُمٚم٦م، وأٟمف ٓ جم٤مل ٕطمد أن يًتدر

اًْمٞمَىلىلىلْقَم ﴿اًمرؾمىلىلىل٤مًم٦م، وأدى إُم٤مٟمىلىلىل٦م، وأٟمىلىلىلزل اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ قمٚمٞمىلىلىلف ىمقًمىلىلىلف شمٌىلىلىل٤مرك وشمٕمىلىلىل٤ممم: 

ؿُ  ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىلىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلىلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىلىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىلىلىلىلىل ْؿ ِديىلىلىلىلىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْمَْٛمىلىلىلىلىلىلىلىل اَم  َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىلىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىلىلىلىلىل اإِلؾْمىلىلىلىلىلىلىلىل

ًمٙم٤مٟمىل٧م دائىلاًم ُمؽميمىلزة صم٤مسمتىل٦م ذم  ،  ذه أي٦م ًمىلق قمٚمىلؿ اعمًىلٚمٛمقن ىمىلدر ٤م[3]المائدة:﴾ِديٜم٤ًم

ىمٚمىلىلقهبؿ، وًمىلىلق أهنىلىل٤م يم٤مٟمىلىل٧م يمىلىلذًمؽ مل يتجىلىلرأ أطمىلىلد ُمىلىلٜمٝمؿ أن ي٘مىلىلقل ًمٚمٕمىلىل٤ممل طمٞمىلىلٜمام مىلىلذر 

اعمًٚمؿ ُمـ أن يتٕمٌد وأن يت٘مىلرب إمم اهلل سمًىلٜم٦م شمريمٞمىل٦م ًمتىلقرع ذًمىلؽ اعمًىلٚمؿ ًمىلق يم٤مٟمىل٧م 

أي٦م صم٤مسمت٦م ذم ىمٚمٌف أن ي٘مقل ًمٚمٕمىل٤ممل: يىل٤م أظمىلل ُمىل٤مذا ومٞمٝمىل٤م؟ ُمىل٤مذا ومٞمٝمىل٤م؟! ومٞمٝمىل٤م أٟمىلؽ شمىلزقمؿ 

ٚمًىلىل٤من احلىلىل٤مل وًمىلىلق مل شم٘مىلىلؾ سمٚمًىلىل٤من اعم٘مىلىل٤مل: أن اًمرؾمىلىلقل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام ُمىلىل٤م ٟمّمىلىلحؽ، ُمىلىل٤م سم

سمٚمغ إُم٤مٟم٦م واًمرؾم٤مًم٦م يم٤مُمٚم٦م، وإٓ يمٞمػ شمتّمقر قم٤ٌمدة أٟم٧م شمتٕمٌىلد ٤م وشمت٘مىلرب هبىل٤م إمم 

 ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م. ¢اهلل، ورؾمقل اهلل 

 ذه أي٦م ًم٘مد قمرومٝم٤م أ ٞمتٝم٤م رضمؾ يم٤من ُمىلـ يمٌىل٤مر أطمٌىل٤مر اًمٞمٝمىلقد وقمٚمامئٝمىلؿ اًمىلذيـ 

 قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ ًمفؾمىلىلىلام وم٠مؾمىلىلىلٚمٛمقا، و ىلىلىلق يمٕمىلىلىل٥م إطمٌىلىلىل٤مر، ضمىلىلىل٤مء ذات يىلىلىلقم إمم  ىلىلىلدا ؿ اهلل

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعمىل١مُمٜملم! آيىل٦م ذم يمتىل٤مب اهلل ًمىلق 
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قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمنم هيقد ٟمزًمىل٧م َّٓتىلذٟم٤م يىلقم ٟمزوهلىل٤م قمٞمىلدًا، ىمىل٤مل: ُمىل٤م  ىلل؟ ومىلذيمر  ىلذه أيىل٦م: 

﴿ َ ْؿ ِديىلىلىلىلٜمَُٙمْؿ َوَأْم ؿُ اًْمٞمَىلىلىلىلْقَم َأيْمَٛمْٚمىلىلىلىل٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞم٧ُم ًَمُٙمىلىلىلىل ٞمُْٙمْؿ ٟمِْٕمَٛمتىِلىلىلىلل َوَرِوىلىلىلىل ٧ُم قَمَٚمىلىلىلىل اَم  ْٛمىلىلىلىل اإِلؾْمىلىلىلىل

، ىمىلىل٤مل قمٛمىلىلر: أٟمىلىل٤م ُمىلىلـ أقمٚمىلىلؿ اًمٜمىلىل٤مس سمىلىلذًمؽ، ًم٘مىلىلد ٟمزًمىلىل٧م ذم يىلىلقم قمٞمىلىلديـ، [3]المائاادة:﴾ِديٜمىًلىل٤م

رؾمىلقل اهلل ذم قمرومىل٦م وذم يىلقم ااٛمٕمىل٦م، ٟمزًمىل٧م  ىلذه أيىل٦م ورؾمىلقل اهلل قمىلغم قمرومىلىل٤مت، 

ٟمىلىلىلىلف ي٘مىلىلىلىلقل ًمىلىلىلىلذًمؽ أي: ذم طمجىلىلىلىل٦م اًمىلىلىلىلقداع، ويمىلىلىلىل٤من يىلىلىلىلقم قمرومىلىلىلىل٦م يقُمئىلىلىلىلذ يىلىلىلىلقم نٕمىلىلىلىل٦م، ومٙم٠م

اًمٞمٝمىلىلقدي اًمىلىلذي أؾمىلىلٚمؿ: أسمنمىلىل سمٙمىلىلؾ ظمىلىلػم ومىلىلذًمؽ اًمىلىلذي مٜمٞمتىلىلف ىمىلىلد أضمىلىلراه اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ، 

 يقم ااٛمٕم٦م و ق ذم قمروم٦م. ¢وم٠مٟمزل  ذه أي٦م قمغم رؾمقل اهلل 

إذًا: ُمٕمٜمىلىلك  ىلىلذا اًمٙمىلىلام: أن اهلل يٛمىلىلتـ قمىلىلغم قمٌىلىل٤مده اعمًىلىلٚمٛملم سمىلىل٠من اًمىلىلديـ يم٤مُمىلىلؾ، ٓ 

ذًمؽ ىمىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام متىلىل٤مج إمم أن يًىلىلتدرك أطمىلىلد وًمىلىلق قمٌىلىل٤مدة واطمىلىلدة؛ ًمىلىل

ُمىل٤م شمريمىل٧م ؿمىلٞمئ٤ًم ي٘مىلرسمٙمؿ إمم اهلل إٓ وأُمىلرشمٙمؿ سمىلف، »يمنمح وسمٞم٤من وشمٗمًػم هلذه أيىل٦م: 

، ويمىلىلىلذًمؽ شوُمىلىلىل٤م شمريمىلىلىل٧م ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم يٌٕمىلىلىلديمؿ قمىلىلىلـ اهلل وي٘مىلىلىلرسمٙمؿ إمم اًمٜمىلىلىل٤مر إٓ وهنٞمىلىلىلتٙمؿ قمٜمىلىلىلف

ي٘مىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام ُمٌٞمٜمىلىلىل٤ًم أن  ىلىلىلذا اًمٌٞمىلىلىل٤من ًمىلىلىلٞمس أُمىلىلىلرًا ظم٤مصىلىلىل٤ًم سمرؾمىلىلىلقًمٜم٤م ظمىلىلىل٤مشمؿ اًمرؾمىلىلىلؾ 

ٞم٤مء، سمؾ ذًمؽ يم٤من واضم٥م يمىلؾ ٟمٌىلل؛ ٕن اهلل قمىلز وضمىلؾ سمٕمثىلف  دايىل٦م ًمٚمٕمىل٤معملم ذم وإٟمٌ

يمؾ زُم٤من، أُم٤م رؾمقًمٜم٤م ومٌٕمثىلف  دايىل٦م ًمٚمٕمىل٤معملم طمٞمىل٨م ٓ ٟمٌىلل سمٕمىلده، وم٘مىل٤مل قمٚمٞمىلف اًمّمىلاة 

ُمىلىل٤م سمٕمىلىل٨م اهلل ٟمٌٞمىلىل٤ًم إٓ يمىلىل٤من طم٘مىلىل٤ًم قمٚمٞمىلىلف أن يٌىلىللم ُٕمتىلىلف »واًمًىلىلام يمىلىلام ذم صىلىلحٞمح ُمًىلىلٚمؿ: 

ُمىل٤م سمٕمىل٨م »م، ؾمىلقاء يمىل٤من ُمت٘مىلدُم٤ًم أو ُمتىل٠مظمرًا، ، قمٚمٞمف اًمّمىلاة واًمًىلاشيمؾ ظمػم ُم٤م يٕمٚمٛمف

ُمـ  ىل١مٓء  ¢، ورؾمقًمٜم٤م شاهلل ٟمٌٞم٤ًم إٓ يم٤من طم٘م٤ًم قمٚمٞمف أن يٌٚمغ أُمتف ُم٤م يٕمٚمٛمف ُمـ اخلػم

إٟمٌٞمىلىلىلىل٤مء اًمىلىلىلىلذي ضمىلىلىلىل٤مء سمرؾمىلىلىلىل٤مًم٦م يم٤مُمٚمىلىلىلىل٦م ٓ رؾمىلىلىلىل٤مًم٦م سمٕمىلىلىلىلد ٤م وٓ ٟمٌىلىلىلىلل سمٕمىلىلىلىلده قمٚمٞمىلىلىلىلف اًمّمىلىلىلىلاة 

ٝمىلىلىل٤مد ذم واًمًىلىلىلام؛ وًمىلىلىلذًمؽ مل يٌىلىلىلؼ ًمٚمٛمًىلىلىلٚمٛملم أن جيتٝمىلىلىلدوا ذم اًمٕمٌىلىلىل٤مدات، أُمىلىلىل٤م آضمت

اعمٕم٤مُمات اًمتىلل شمتٙمىلرر ودمىلدر وشمتٜمىلقع وَّتتٚمىلػ ُمىلـ إىمٚمىلٞمؿ إمم إىمٚمىلٞمؿ وُمىلـ سمٚمىلد إمم 

آظمىلىلر، ومٝمٜمىلىل٤م آضمتٝمىلىل٤مد، أُمىلىل٤م آضمتٝمىلىل٤مد ذم اًمٕمٌىلىل٤مدات وم٘مىلىلد يمٛمىلىلؾ إُمىلىلر، ومىلىلا اضمتٝمىلىل٤مد يمىلىلام 

ي٘مىلىلقل اًمٗم٘مٝمىلىل٤مء ذم ُمىلىلقرد اًمىلىلٜمص، إذا قمٚمٛمىلىلتؿ  ىلىلذه احل٘مٞم٘مىلىل٦م قمىلىلرومتؿ أن دقمىلىلقة احلىلىلؼ ُمىلىلـ 
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ٞمىلىلقم صىلىلٞم٤مطم٤مت طمقهلىلىل٤م يمثىلىلػمة ويمثىلىلػمة ضمىلىلدًا،  ىلىلل اًمىلىلدقمقات اًمٙمثىلىلػمة اًمتىلىلل شمًىلىلٛمٕمقن اًم

اًمىلىلىلىلىلدقمقة اًمتىلىلىلىلىلل شمىلىلىلىلىلىل٠مُمر اعمًىلىلىلىلىلٚمٛملم نٞمٕمىلىلىلىلىل٤ًم إمم أن يرضمٕمىلىلىلىلىلىلقا ذم ديىلىلىلىلىلٜمٝمؿ إمم يمتىلىلىلىلىلىل٤مب اهلل 

، وقمىلىلغم ُمىلىلٜمٝم٩م اًمًىلىلٚمػ اًمّمىلىل٤مًمح اًمىلىلذيـ ا تىلىلدوا هبديىلىلف قمٚمٞمىلىلف ¢وطمىلىلدي٨م رؾمىلىلقل اهلل 

اًمّمىلىلىلاة واًمًىلىلىلام، وُمىلىلىل٤م زادوا قمٚمٞمىلىلىلف وٓ ىمٓمٛمىلىلىلػمًا، ُمىلىلىل٤م زادوا قمٚمٞمىلىلىلف ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم ٓ يمٌىلىلىلػمة وٓ 

 ة.صٖمػم

وأظمىلىلىلتؿ  ىلىلىلذه اًمتىلىلىلذيمرة سم٤مًم٘مّمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل روا ىلىلىل٤م اإلُمىلىلىل٤مم اًمىلىلىلدارُمل ذم ؾمىلىلىلٜمٜمف اعمٕمىلىلىلرول 

سم٤معمًىلىلىلٜمد ظمٓمىلىلىل٠م إٟمىلىلىلام  ىلىلىلق اًمًىلىلىلٜمـ: روى سم٢مؾمىلىلىلٜم٤مده اًمّمىلىلىلحٞمح: أن أسمىلىلىل٤م ُمقؾمىلىلىلك إؿمىلىلىلٕمري 

ريض اهلل شمٕم٤ممم قمٜمف ضم٤مء ص٤ٌمح يقم إمم ُمٜمىلزل قمٌىلد اهلل سمىلـ ُمًىلٕمقد ريض اهلل شمٕمىل٤ممم 

ًجد. و ٜم٤م زم وىمٗم٦م سمًٞمٓم٦م ضمدًا: قمٜمف، ومقضمد اًمٜم٤مس يٜمتٔمروٟمف ًمٞمٜمٓمٚم٘مقا ُمٕمف إمم اعم

يدًمٜم٤م  ذا إصمر قمغم طمرص اًمًٚمػ ذم صح٦ٌم أ ؾ اًمٕمٚمؿ واهمتٜم٤مم اًمٗمىلرص اًمتىلل ىمىلد 

ٓ يتٛمٙمٜمقن ُمـ ُمّم٤مطم٦ٌم اًمٕمىل٤ممل ذم يمىلؾ وىمىل٧م يًىلٛمح هلىلؿ؛ وًمىلذًمؽ ومٙمىل٤مٟمقا هيتٌٚمىلقن 

اًمٗمرصىلىلىلىلىل٦م اًمتىلىلىلىلىلل يٛمٙمىلىلىلىلىلٜمٝمؿ أن يّمىلىلىلىلىل٤مطمٌقا اًمٕمىلىلىلىلىل٤ممل وًمىلىلىلىلىلق ُمىلىلىلىلىلـ دراه إمم ُمًىلىلىلىلىلجده، ًمٕمٚمٝمىلىلىلىلىلؿ 

 ٚمٛمف.ي٘متٓمٗمقن ُمٜمف صمٛمرة ُمـ قم

ظمىلىلرج اأسمىلىلق ُمقؾمىلىلك طمٞمىلىلٜمام ضمىلىل٤مء إمم دار اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد وضمىلىلد اًمٜمىلىل٤مس يٜمتٔمروٟمىلىلف، ىمىلىل٤مل: 

أسمىلىلىلق قمٌىلىلىلد اًمىلىلىلرمحـ؟ ىمىلىلىل٤مًمقا: ٓ، ومجٚمىلىلىلس يٜمتٔمىلىلىلره طمتىلىلىلك ظمىلىلىلرج، وم٘مىلىلىل٤مل أسمىلىلىلق ُمقؾمىلىلىلك و ىلىلىلق 

صح٤م  ضمدير يم٤مسمـ ُمًٕمقد ىم٤مل: ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ!  ذه يمٜمٞم٦م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، 

ًمىلىلىلؽ واحلٛمىلىلىلد هلل مل يىلىلىلر إٓ ظمىلىلىلػمًا. ًم٘مىلىلىلد رأيىلىلىل٧م ذم اعمًىلىلىلجد آٟمٗمىلىلىل٤ًم ؿمىلىلىلٞمئ٤ًم أٟمٙمرشمىلىلىلف، وُمىلىلىلع ذ

اٟمٔمروا أن ذم يمٚمٛمتلم فم٤م ر ٤م اًمت٤ٌميـ، ىم٤مل: رء أٟمٙمرشمىلف وُمىلع ذًمىلؽ واحلٛمىلد هلل 

 مل أر إٓ ظمػمًا. يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن ظمػمًا ويمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمٜمٙمرًا؟

 إذا قمرومتؿ اًمًٜم٦م اًمؽميمٞم٦م ومٝمق اعمٜمٙمر، و ذا اًمذي ؾمؽموٟمف ذم م٤مم  ذه اًم٘مّم٦م.

: ُمىل٤مذا رأيىل٧م؟ ىمىل٤مل: إن قمِمىل٧م ومًىلؽماه، رأيىل٧م ذم اعمًىلجد أٟم٤مؾمىل٤ًم ىم٤مل اسمـ ُمًىلٕمقد
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طمٚم٘م٤ًم طمٚم٘م٤ًم، وذم وؾمط يمؾ طمٚم٘م٦م ُمٜمٝم٤م رضمؾ ي٘مقل عمـ طمقًمف: ؾمٌحقا يمذا، امحدوا 

يمذا، يمؼموا يمذا، وأُم٤مم يمؾ رضمؾ طمَم يٕمد سمف اًمتًٌٞمح واًمتٙمٌػم واًمتحٛمٞمد. ُم٤م يمىل٤مد 

ُمقؾمىلىلك وم٘مىلىل٤مل: أٓ  اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد يًىلىلٛمع  ىلىلذا اًمقصىلىلػ إٓ وسمىلىل٤مدر إمم اًم٘مىلىلقم خم٤مـمٌىلىل٤ًم أسمىلىل٤م

أٟمٙمىلىلرت قمٚمىلىلٞمٝمؿ؟ ُمىلىل٤مذا يٜمٙمىلىلر قمٚمىلىلٞمٝمؿ؟ اًمتًىلىلٌٞمح واًمتحٛمٞمىلىلد وؾمىلىلٌح٤من اهلل واحلٛمىلىلد هلل، 

ضمىل٤مء ذم أطم٤مديىل٨م يمثىلػمة ضمىلىلدًا: أرسمىلع يمٚمىلامت سمٕمىلد اًم٘مىلىلرآن  ىلل أرسمىلع يمٚمىلامت ٓ ييىلىلك 

سمىلىل٠مهيـ سمىلىلدأت: ؾمىلىلٌح٤من اهلل واحلٛمىلىلد هلل وٓ إًمىلىلف إٓ اهلل واهلل أيمىلىلؼم، أومْمىلىلؾ اًمٙمىلىلام سمٕمىلىلد 

ييىلك سمىلىل٠مهيـ سمىلدأت: ؾمىلٌح٤من اهلل واحلٛمىلد هلل وٓ إًمىلىلف إٓ اهلل  اًم٘مىلرآن أرسمىلع يمٚمىلامت ٓ

واهلل أيمىلىلىلىلىلىلؼم، ُمىلىلىلىلىلىل٤مذا يمىلىلىلىلىلىل٤من يٗمٕمىلىلىلىلىلىلؾ أصىلىلىلىلىلىلح٤مب احلٚم٘مىلىلىلىلىلىل٤مت؟ يمىلىلىلىلىلىل٤مٟمقا يًىلىلىلىلىلىلٌحقن ومٛمىلىلىلىلىلىلدون 

 ويٙمؼمون.. إمم آظمره، يمٞمػ اسمـ ُمًٕمقد ي٘مقل ٕ  ُمقؾمك: أوما أٟمٙمرت قمٚمٞمٝمؿ؟

ىمىلىلىلىل٤مل.. و ىلىلىلىلذا أدب اًمٕمىلىلىلىل٤ممل ُمىلىلىلىلع اًمٕمىلىلىلىل٤ممل، ومٙمٞمىلىلىلىلػ يٙمىلىلىلىلقن أدب اًمٓم٤مًمىلىلىلىل٥م ًمٚمٕمٚمىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىلع 

؟! ٓ ؿمىلىلىلىلىلىلؽ أٟمىلىلىلىلىلىلف ؾمىلىلىلىلىلىلٞمٙمقن أؾمىلىلىلىلىلىلٛمك وأقمىلىلىلىلىلىلغم ُمىلىلىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلىلىلذا إدب؛ ٕن يمىلىلىلىلىلىلاً ُمىلىلىلىلىلىلـ اًمٕمىلىلىلىلىلىل٤ممل

اًمّمىلىلىلح٤مسمٞملم قمٚمىلىلىلامء، اسمىلىلىلـ ُمًىلىلىلٕمقد وأسمىلىلىلق ُمقؾمىلىلىلك، ًمٙمىلىلىلـ أسمىلىلىلق ُمقؾمىلىلىلك يٕمىلىلىلؽمل سمٕمٚمىلىلىلؿ اسمىلىلىلـ 

ُمًٕمقد أٟمف أقمىلغم وأؾمىلٛمك ُمىلـ قمٚمٛمىلف؛ وًمىلذًمؽ ىمىل٤مل ًمىلف: ُمىل٤م دمىلرأت قمىلغم اإلٟمٙمىل٤مر عمىل٤م 

 رأي٧م مم٤م يًتحؼ اإلٟمٙم٤مر طمتك آظمذ رأيؽ.

ؿ أن يٕمىلىلدوا ؾمىلىلٞمئ٤مهتؿ، سمىلىلدل ُمىلىل٤م يٕمىلىلدوا قمىلىلغم اهلل ىمىلىل٤مل: أومىلىلا أٟمٙمىلىلرت قمٚمىلىلٞمٝمؿ وأُمىلىلرهت

يٕمدوا ؾمٞمئ٤مهتؿ، ووٛمٜم٧م هلؿ أٓ يْمٞمع ُمـ طمًٜم٤مهتؿ رء؟ ىم٤مل: ٓ، اٟمتٔم٤مر أُمرك 

 أو اٟمتٔم٤مر رأيؽ.

ومرضمىلىلىلىلع اسمىلىلىلىلـ ُمًىلىلىلىلٕمقد إمم داره وظمىلىلىلىلرج ُمتٚمىلىلىلىلثاًم؛ ًمٙمىلىلىلىلل ٓ يٕمىلىلىلىلرل، وذ ىلىلىلىل٥م شمىلىلىلىلقًا إمم 

 اعمًجد، وومٕماً رأى احلٚم٘م٤مت اًمتل وصٗمٝم٤م ًمف أسمق ُمقؾمك.

ٙمىلىلؿ ُمىلىل٤م  ىلىلذا اًمىلىلذي شمّمىلىلٜمٕمقن؟ ىمىلىل٤مًمقا: يىلىل٤م أسمىلىل٤م قمٌىلىلد اًمىلىلرمحـ! ويمِمىلىلػ ىمىلىل٤مل هلىلىلؿ: وم

، ُم٤م  ذا اًمذي ¢قمـ وضمٝمف اًمٚمث٤مم، ىم٤مل: أٟم٤م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد صح٤م  رؾمقل اهلل 
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شمّمىلىلىلىلىلٜمٕمقن؟ ىمىلىلىلىلىل٤مًمقا: واهلل يىلىلىلىلىل٤م أسمىلىلىلىلىل٤م قمٌىلىلىلىلىلد اًمىلىلىلىلىلرمحـ! طمَمىلىلىلىلىل ٟمٕمىلىلىلىلىلد سمىلىلىلىلىلف اًمتًىلىلىلىلىلٌٞمح واًمتٙمٌىلىلىلىلىلػم 

ٜم٤مشمٙمؿ رء، واًمتحٛمٞمد، ىم٤مل: قمدوا ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ، وأٟم٤م اًمْم٤مُمـ ًمٙمىلؿ أٓ يْمىلٞمع ُمىلـ طمًىل

مل شمٌىلىلىلؾ، و ىلىلىلذه آٟمٞمتىلىلىلف مل شمٙمنىلىلىل، واًمىلىلىلذي  ¢ومٙمىلىلىلؿ ُمىلىلىل٤م أهع  ٚمٙمىلىلىلتٙمؿ،  ىلىلىلذه صمٞم٤مسمىلىلىلف 

ٟمٗمز سمٞمده أئٜمٙمؿ ٕ دى ُمـ أُم٦م حمٛمد، أي: أصح٤مب حمٛمد، واًمذي ٟمٗمزىل سمٞمىلده 

، أو أٟمٙمىلىلؿ ُمتٛمًىلىلٙمقن سمىلىلذٟم٥م وىلىلاًم٦م.  ىلىلق ي٘مىلىلقل: ¢أئىلىلٜمٙمؿ ٕ ىلىلدى ُمىلىلـ أُمىلىل٦م حمٛمىلىلد 

ؾمىلىلىلقل وأٟمىلىلىل٤م ُمىلىلىلٜمٝمؿ و ىلىلىلىلذا أٟمىلىلىلتؿ سمىلىلىللم أطمىلىلىلد ؿمىلىلىلٞمئلم: إُمىلىلىل٤م أٟمٙمىلىلىلؿ أ ىلىلىلدى ُمىلىلىلـ أصىلىلىلح٤مب اًمر

صىلىلىلىل٤مطمٌل أسمىلىلىلىلق ُمقؾمىلىلىلىلك ُمىلىلىلىلٜمٝمؿ، و ىلىلىلىلذا سمٓمٌٞمٕمىلىلىلىل٦م احلىلىلىلىل٤مل ُمًىلىلىلىلتحٞمؾ، إذًا مل يٌىلىلىلىلؼ ًمٙمىلىلىلىلؿ إٓ 

إظمرى و ل: أٟمٙمؿ ُمتٛمًٙمقن سمذٟم٥م واًم٦م. و ذه ُمـ ومّم٤مطم٦م اًمٚمٖمىل٦م اًمٕمرسمٞمىل٦م، ُمىل٤م 

ىم٤مل هلؿ: ُمتٛمًىلٙمقن سمْمىلاًم٦م، ًمىلق ىمىل٤مل هلىلؿ ذًمىلؽ ومحًىلٌٝمؿ، ًمٙمٜمىلف ُمىلـ سمىل٤مب اًمتٌٙمٞمىل٧م 

 ًمًتؿ ُمتٛمًٙمقن سمْماًم٦م سمؾ وسمذٟم٥م واًم٦م. وُمـ سم٤مب ؿمدة اإلٟمٙم٤مر ىم٤مل هلؿ: أٟمتؿ

اؾمىلىلٛمٕمقا ُمىلىل٤مذا يمىلىل٤من ضمىلىلقاهبؿ ًمتتىلىلذيمروا أن أن  ىلىلذا ااىلىلقاب  ىلىلق اًمىلىلذي يٓمىلىلرح ذم 

  ذا اًمزُم٤من أُم٤مم دقمقة احلؼ دقمقة اشم٤ٌمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م دون زي٤مدة أو ٟم٘مص.

ىم٤مًمقا: واهلل ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمحـ ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم. أٓ شمًىلٛمٕمقن  ىلذا اًمٙمىلام يمٚمىلام 

قمىلىلغم إٟمًىلىل٤من سمدقمىلىل٦م ىمٞمىلىلؾ: يىلىل٤م أظمىلىلل ُمىلىل٤مذا ومٞمٝمىلىل٤م ٟمحىلىلـ ٟمريىلىلد ذيمىلىلر اهلل.. ٟمريىلىلد اًمّمىلىلاة أٟمٙمىلىلر 

 ؟¢قمغم رؾمقل اهلل 

وم٤ماقاب اًمًٚمٗمل  ق اًمىلذي ؾمتًىلٛمٕمقٟمف ُمىلـ يمىلام  ىلذا اإلُمىل٤مم اًمًىلٚمٗمل اًمىلذي  ىلق 

ُمىلـ اًمًىل٤مسم٘ملم إوًمىللم اًمىلذيـ آُمٜمىلقا سمىل٤مهلل ورؾمىلقًمف،  ىلق قمٌىلد اهلل سمىلـ ُمًىلٕمقد، عمىل٤م ىمىل٤مًمقا 

ويمىلؿ ُمىلـ ُمريىلد  :-و ىلق اًمٕمىلؼمة-ـ! ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم. ىم٤مل ًمف: واهلل ي٤م أسم٤م قمٌد اًمرمح

ـِ ﴿ًمٚمخىلىلىلىلىلػم ٓ يّمىلىلىلىلىلٞمٌف، ويمىلىلىلىلىلؿ ُمىلىلىلىلىلـ ُمريىلىلىلىلىلد ًمٚمخىلىلىلىلىلػم ٓ يّمىلىلىلىلىلٞمٌف،  اَم شُمْٖمىلىلىلىلىل ٦ٌم وَمىلىلىلىلىل ٦ٌم سَم٤مًمَِٖمىلىلىلىلىل طِمْٙمَٛمىلىلىلىلىل

، يمؿ ُمـ ُمريد ًمٚمخػم ٓ يّمٞمٌف، يمقن  ىلذا ظمىلػم ويمىلقن  ىلذا ذ، يمىلقن [5]القم :﴾اًمٜمرُذرُ 

يؼ ُمٕمروم٦م  ذا ُمىلـ  ىلذا،  ذا ومرض و ذا ؾمٜم٦م، يمقن  ذه ؾمٜم٦م و ذه سمدقم٦م، ُم٤م  ق ـمر
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 مٞمٞمز  ذا ُمـ  ذا؟ أ ق اًمٕم٘مؾ أم اًمنمع؟

 ىلىلىلق اًمنمىلىلىلع؛ وًمىلىلىلذًمؽ ومٝمىلىلىلق يىلىلىلرد قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ: أٟمىلىلىلتؿ أردشمىلىلىلؿ اخلىلىلىلػم  ااىلىلىلقاب:ٓ ؿمىلىلىلؽ أن 

 ًمٙمٜمٙمؿ ُم٤م ؾمٚمٙمتؿ ـمريؼ اخلػم، يمؿ ُمـ ُمريد ًمٚمخػم ٓ يّمٞمٌف.

 قمغم وزان ىمقل اًمِم٤مقمر اًمذي ىم٤مل ىمدياًم:

 ررجو النجسة ومل رسلك مسهسلكهس

 

 

 

 نة ال جتري عىل الوهس إن السفو 

اًمىلىلذي يريىلىلد أن جيىلىلري اًمًىلىلٗمٞمٜم٦م ٓ سمىلىلد أن يْمىلىلٕمٝم٤م ذم جمرا ىلىل٤م، يٕمٜمىلىلل: ذم ـمري٘مٝمىلىل٤م،  

 يٕمٜمل: ذم ُم٤مئٝم٤م، وًمٞمس ذم ؾمٝمٚمٝم٤م ووقمر ٤م.. وٟمحق ذًمؽ.

 ررجو النجسة ومل رسلك مسهسلكهس

 

 

 

 إن السفونة ال جتري عىل الوهس  

. اٟمٔمىلروا اًمٕمىلؼمة. إن ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد: ويمؿ ُمىلـ ُمريىلد ًمٚمخىلػم ٓ يّمىلٞمٌف، إن حمٛمىلداً  

أي: ٓ يىلدظمؾ  شون اًم٘مىلرآن ٓ جيىل٤موز طمٜمىل٤مضمر ؿؤأن أىمقاُم٤ًم ي٘مىلر»طمدصمٜم٤م:  ¢حمٛمدًا 

، ُمىلىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلىلك  ىلىلىلذا شيٛمرىمىلىلىلقن ُمىلىلىلـ اًمىلىلىلديـ يمىلىلىلام يٛمىلىلىلرق اًمًىلىلىلٝمؿ ُمىلىلىلـ اًمرُمٞمىلىلىل٦م»إمم ىمٚمىلىلىلقهبؿ، 

 احلدي٨م؟

إن ٟم٤مؾمىلىل٤ًم » ىلىلذا أيْمىلىل٤ًم سمٚمًىلىل٤من ؾمىلىلٞمد اًمٕمىلىلرب واًمٕمجىلىلؿ قمٚمٞمىلىلف اًمّمىلىلاة واًمًىلىلام، ي٘مىلىلقل: 

ن اًم٘مىلىلرآن سم٠مًمًىلىلٜمتٝمؿ وعمىلىل٤م يىلىلدظمؾ اإليىلىلامن ذم ىمٚمىلىلقهبؿ، يٛمرىمىلىلقن وؤُمىلىلـ اعمًىلىلٚمٛملم ي٘مىلىلر

، إذا يمىلىل٤من اًمراُمىلىلل ىمىلىلقي اًمٕمْمىلىلات ورُمىلىلك شُمىلىلـ اًمىلىلديـ يمىلىلام يٛمىلىلرق اًمًىلىلٝمؿ ُمىلىلـ اًمرُمٞمىلىل٦م

طمرسمتىلىلف أو ؾمىلىلٝمٛمف وأصىلىل٤مب ومريًىلىلتف وم٢مهنىلىل٤م شمىلىلدظمؾ وَّتىلىلرج سمنىلىلقم٦م إمم اًمٓمىلىلرل اًمثىلىل٤مين، 

ىمقاُمىل٤ًم إن أ»ٟمف ؾمىلٛمع اًمرؾمىلقل ي٘مىلقل: إ ٙمذا يٛمرق اًمٜم٤مس ُمـ اًمديـ، ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد 

يٛمرىمقن ُمىلـ اًمىلديـ يمىلام »ٓ يّمؾ إمم ىمٚمقهبؿ   شي٘مرءون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمر ؿ

 .شيٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م

 ىم٤مل اًمذي روى  ذه اًم٘مّم٦م: ومٚم٘مد رأيٜم٤م أوًمئؽ إىمقام ي٘م٤مشمٚمقٟمٜم٤م يقم اًمٜمٝمروان.
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اٟمتٝمىلىلىلىل٧م اًم٘مّمىلىلىلىل٦م. اًمٕمىلىلىلىلؼمة ُمىلىلىلىلـ  ىلىلىلىلذه اًم٘مّمىلىلىلىل٦م ممىلىلىلىل٤م يٜم٤مؾمىلىلىلىل٥م اًمٙمٚمٛمىلىلىلىل٦م اًمًىلىلىلىل٤مسم٘م٦م اًمتىلىلىلىلل أن 

٤م ومٕمىلىلؾ وإُمىلىل٤م شمىلىلرك، وأن اًمٗمٕمىلىلؾ واًمىلىلؽمك ًمىلىلٞمس سمٕم٤مداشمٜمىلىل٤م وٓ أ قائٜمىلىل٤م وٓ اًمنمىلىليٕم٦م يمٚمٝمىلىل٤م إُمىلىل

 .¢شم٘م٤مًمٞمدٟم٤م، وإٟمام  ل أو  ق سم٤مشم٤ٌمقمٜم٤م ًمٜمٌٞمٜم٤م 

ٟمجد ذم  ذه اًم٘مّم٦م أن اسمـ ُمًٕمقد أٟمٙمر قمغم أصح٤مب احلٚم٘م٤مت، أن أريىلد أن 

أذح ًمٙمىلىلؿ ُمقوىلىلقع اإلٟمٙمىلىل٤مر، ًمىلىلٞمس  ىلىلق اًمتًىلىلٌٞمح واًمتحٛمٞمىلىلد واًمتٙمٌىلىلػم سمىلىلذاهت٤م، وإٟمىلىلام 

 .¢ٙمٞمٗمٞم٦م مل شمٙمـ قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ٕهن٤م يمٞمٗم٧م سم

أول يمٞمٗمٞم٦م: أن ؿمٞمخ٤ًم شمري٨م، أي: ٟمّمىل٥م ٟمٗمًىلف رئٞمًىل٤ًم وىم٤مئىلدًا وأُمىلػمًا، ٕي رء؟ 

ًمىلىلذيمر اهلل، وُمىلىل٤م أؾمىلىلٝمؾ ذيمىلىلر اهلل، ويمىلىلؾ ُمىلىل٤م يمىلىل٤من اإلٟمًىلىل٤من سمٕمٞمىلىلدًا قمىلىلـ اعمجتٛمىلىلع وذيمىلىلر اهلل 

ظم٤مًمٞم٤ًم، و ذا يذيمرين سم٠مٟمٜمل أٟمًٞم٧م وم٘مرة ُمـ احلدي٨م اًمذي شمٚمقشمف قمغم ُم٤م ُم٤ًمُمٕمٙمؿ 

أٟمًىلىلىلٞم٧م وُمىلىلىل٤م أٟمًىلىلىل٤مٟمٞمف إٓ  شؾمىلىلىلٌٕم٦م ئمٚمٝمىلىلىلؿ اهلل امىلىلىل٧م فمٚمىلىلىلف يىلىلىلقم ٓ فمىلىلىلؾ إٓ فمٚمىلىلىلف»آٟمٗمىلىلىل٤ًم: 

ورضمىلىلؾ »اًمِمىلىلٞمٓم٤من أن أذيمىلىلره، أن أذيمىلىلر ُمىلىلـ أوًمئىلىلؽ اًمًىلىلٌٕم٦م، و ىلىلق مىلىل٤مم رىمىلىلؿ اًمًىلىلٌٕم٦م: 

 .شذيمر اهلل ظم٤مًمٞم٤ًم ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه

إذًا: ُمىلىلىلىلىل٤م ذم طم٤مضمىلىلىلىلىل٦م ًمِمىلىلىلىلىلٞمخ ُمىلىلىلىلىلـ اعمِمىلىلىلىلىل٤ميخ يتٛمِمىلىلىلىلىلٞمخ ويىلىلىلىلىلريس طم٤مًمىلىلىلىلىلف قمىلىلىلىلىلغم سمٕمىلىلىلىلىلض 

٘مقل هلؿ: اذيمروا يمذا، امحدوا يمذا، يمؼموا يمذا، ُم٤م  ىلق اًمدراويش ـمٞمٌلم اًم٘مٚمقب وي

ىلىل ُمُ  ىلىل ع، رؾمىلىلقل اهلل ًمىلىلٞمس ُمُ نَمِّ قم٤ًم إٟمىلىلام  ىلىلق ُمٌٚمٖمىلىل٤ًم قمىلىلـ اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ، إٟمىلىلام  ىلىلق ؾمىلىلـ ًمٜمىلىل٤م نَمِّ

ٔمىلىلىل٤م ر اًمتىلىلىلل أٟمٙمر ىلىلىل٤م اسمىلىلىلـ سمىلىلىلقطمل اًمًىلىلىلامء يمٞمىلىلىلػ ٟمٕمٌىلىلىلد رسمٜمىلىلىل٤م، ومىلىلىل٠مول إٟمٙمىلىلىل٤مر ذم  ىلىلىلذه اعم

وٓ يٜمٌٖمىلىلىلل ُمًىلىلىلٕمقد  ىلىلىلق أن  ىلىلىلذا اًمٌمىلىلىلء ٟمّمىلىلىل٥م ٟمٗمًىلىلىلف يمٛمنمىلىلىلع هلىلىلىل١مٓء اًمىلىلىلذيـ طمقًمىلىلىلف، 

ورضمىلؾ ذيمىلر »عمثٚمف أن يٗمٕمؾ  ذا؛ ٕن ذيمر اهلل أُمىلر ؾمىلٝمؾ، وأومْمىلٚمف أن يٙمىلقن ظم٤مًمٞمىل٤ًم: 

 .  ذا أول اإلٟمٙم٤مر ذم شمٚمؽ اًم٘مّم٦م.شاهلل ظم٤مًمٞم٤ًم ومٗم٤مو٧م قمٞمٜم٤مه

 هنؿ نٕمقا احلّمٞم٤مت، عم٤مذا؟أاًمٌمء اًمث٤مين: 

طمتك ُم٤م يْمٞمع قمٚمٞمٝمؿ شمًٌٞمح٦م،  ق ي٘مقل هلىلؿ ُمىلثاً: امحىلدوا مخًىللم، ٓزم سم٘مىلك 
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اًمىلىلدراويش اًمىلىلذيـ طمىلىلقل  ىلىلذا اًمِمىلىلٞمخ ٓزم ُمىلىل٤م خيٓمئىلىلقا ُمىلىلـ رويش اًمىلىلذي  ىلىلق  ىلىلذا اًمىلىلد

اًمٕمىلىلدد، ٓزم يٙمىلىلقن مخًىلىللم،  ىلىلق رؾمىلىلقل اهلل، رؾمىلىلقل اهلل ىمىلىل٤مل ًمٜمىلىل٤م وصىلىلدىمٜم٤مه واشمٌٕمٜمىلىل٤مه 

ُمىلىلىلىلـ ؾمىلىلىلىلٌح اهلل دسمىلىلىلىلر يمىلىلىلىلؾ صىلىلىلىلاة صماصمىلىلىلىل٤ًم وصماصمىلىلىلىللم، ومحىلىلىلىلد اهلل صماصمىلىلىلىل٤ًم »سمىلىلىلىل٢ميامن ظمىلىلىلىل٤مًمص، 

٦م: ٓ إًمف إٓ اهلل وطمىلده ٓ ذيىلؽ وصماصملم، ويمؼم اهلل صماصم٤ًم وصماصملم، صمؿ ىم٤مل م٤مم اعم٤مئ

وإن يم٤مٟمىل٧م ُمثىلؾ  فًمف ًمف اعمٚمؽ وًمف احلٛمد و ق قمغم يمؾ رء ىمىلدير، همٗمىلرت ًمىلف ذٟمقسمىل

 ، ىم٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل  ذا واشمٌٕمٜم٤مه.شزسمد اًمٌحر

أُمىلىل٤م أن يىلىل٠ميت ؿمىلىلٞمخ سمىلىلؾ ومىلىلريخ ويىلىل٠ميت ي٘مىلىلقل: ؾمىلىلٌح يمىلىلذا، ٟم٘مىلىلقل ًمىلىلف: آُمىلىللم، ٟمّمىلىلدىمف، 

وضمىلىلؾ أٟمٙمىلىلر سمىلىلٜمص اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ قمىلىلغم ُمٕمٜمىلىل٤مه: أٟمىلىلف ضمٕمٚمٜمىلىل٤مه ذيٙمىلىل٤ًم ُمىلىلع اهلل، واهلل قمىلىلز 

اًمْمىلىلىل٤مًملم واعمٖمْمىلىلىلقب قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ ُمىلىلىلـ اًمٞمٝمىلىلىلقد واًمٜمّمىلىلىل٤مرى واعمنمىلىلىليملم وم٘مىلىلىل٤مل ذم طم٘مٝمىلىلىلؿ 

ـَ ﴿أنٕمىلىلىلىلىلىلىللم:  ٞمَح اسْمىلىلىلىلىلىلىل
ىلىلىلىلىلىلىل ًِ َ ـْ ُدوِن اهللَِّ َواعمْ

٤م ُِمىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلُذوا َأطْمٌَىلىلىلىلىلىلىل٤مَرُ ْؿ َوُرْ ٌَىلىلىلىلىلىلىل٤مهَنُْؿ َأْرسَم٤مسًمىلىلىلىلىلىلىل َ اَّتَّ

ْرَيؿَ  ٘مىلىلط ٕهنىلىلؿ ضمٕمٚمىلىلقه ، ومىلىل٤مًمٞمٝمقد قمٌىلىلدوا اعمًىلىلٞمح ُمىلىلـ دون اهلل، ًمىلىلٞمس وم[34]التوباا :﴾َُمىلىل

ىمًاًم ُمـ ذات اهلل قمز وضمؾ، سمؾ وزقمٛمقا سم٠مٟمف يم٤من ينمع ُمع اهلل، وُمىل٤م  ىلق إٓ رؾمىلقل 

ُمىلىلـ اهلل شمٌىلىل٤مرك وشمٕمىلىل٤ممم، اًمٞمٝمىلىلقد يمىلىلذًمؽ؛ وهلىلىلذا وضمىلىلدٟم٤م اًمٞمٝمىلىلقد واًمٜمّمىلىل٤مرى ذيٕمىلىلتٝمؿ 

دائىلىلاًم ذم دمىلىلدد ذم شمٖمىلىلػم؛ ٕهنىلىل٤م ًمٞمًىلىل٧م يمىلىلام أٟمزًمىلىل٧م، وإٟمىلىلام همىلىلػموا ومٞمٝمىلىل٤م وسمىلىلدًمقا، ًمٙمىلىلـ 

، وشمٕم٤م ىلد سمحٗمٔمٝمىل٤م ¢تف اًمتل أٟمزهل٤م قمغم ىمٚم٥م ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمىلد اهلل قمز وضمؾ ص٤من ذيٕم

٤م ًَمُف حَل٤َمومُِٔمقنَ ﴿سم٘مقًمف:  يْمَر َوإِٟمَّ ًْمٜم٤َم اًمذِّ ـُ َٟمزَّ ٤م َٟمْح ، سمٛمثؾ  ذه اًم٘مقاقمد اًمتل [3]الحج :﴾إِٟمَّ

ذيمرٟمىلىل٤ميمؿ سمٌٕمْمىلىلٝم٤م قمىلىلـ اًمًىلىلٚمػ، وضمىلىل٤مء قمىلىلـ  ىلىلذا اًمًىلىلٚمٗمل إول قمٌىلىلد اهلل سمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد 

ذوا  ٞمئىلىل٤مت ًمىلىلذيمر اهلل،  ىلىلذه اهلٞمئىلىل٦م  ىلىلل اًمتىلىلل ًمٞمٜمٙمىلىلر قمىلىلغم  ىلىل١مٓء اعمٌتدقمىلىل٦م اًمىلىلذيـ اَّتىلىل

 أٟمٙمر ٤م اسمـ ُمًٕمقد، وًمٞمس ًمذات اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٙمٌػم.

ومذيمرٟم٤م أوًٓ: أن  ذا اًمِمٞمخ ٟمّم٥م ٟمٗمًف ُمقضمٝم٤ًم ًمٞمذيمروا اهلل، وًمٞمًقا  ؿ سمح٤مضم٦م 

 سمٕمد سمٞم٤من اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام ًمذيمر اهلل.
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ؿ: قمىلىلدوا ؾمىلىلٞمئ٤مشمٙمؿ، وأٟمىلىل٤م صم٤مٟمٞمىلىل٤ًم: نٕمىلىلقا طمجىلىل٤مرة ًمٞمٕمىلىلدوا قمىلىلغم اهلل؛ وًمىلىلذًمؽ ىمىلىل٤مل هلىلىل

 اًمْم٤مُمـ ًمٙمؿ أٓ يْمٞمع ًمٙمؿ ُمـ طمًٜم٤مشمٙمؿ رء.

اًمٌمء اًمث٤مًم٨م وإظمػم ًمٕمٚمف: أقمروقا قمـ اًمٕمد، و ىلذه ُمّمىلٞم٦ٌم ٓ شمىلزال ُمقضمىلقدة 

سمىلىلىللم اعمًىلىلىلٚمٛملم اًمٞمىلىلىلقم، أقمروىلىلىلقا قمىلىلىلـ قمىلىلىلد اًمىلىلىلذيمر اعمنمىلىلىلوع سم٤مٕٟم٤مُمىلىلىلؾ، أن دمىلىلىلدون 

ٚمقات سم٤مًمًٌح٦م، اًمدراويش وأُمث٤مل اًمدراويش ُمـ اعمِم٤ميخ يٕمدون اًمتًٌٞمح دسمر اًمّم

 اًمًٌح٦م  ذه شمٓمقرت ُمع اًمزُمـ ُمـ طمج٤مرة أوًمئؽ اخلقارج، اًمٕمؼمة سمٕمد ُم٤م يمٛمٚم٧م.

 ىلىل١مٓء إذًا قمرومٜمىلىل٤م أن اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد أٟمٙمىلىلر قمٚمىلىلٞمٝمؿ ًمىلىلٞمس خلّمىلىلقص اًمىلىلذيمر ُمىلىلـ شمًىلىلٌٞمح 

وامٛمٞمد وشمٙمٌىلػم، وإٟمىلام عمىل٤م أطمىل٤مط هبىلذا اًمىلذيمر ُمىلـ إطمىلداث وُمىلـ اسمتىلداع مل يٙمىلـ ذم 

ؿ ُمٜمٙمىلىلىلرًا قمٚمىلىلىلٞمٝمؿ أؿمىلىلىلد اإلٟمٙمىلىلىل٤مر: واًمىلىلىلذي قمٝمىلىلىلد اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف اًمًىلىلىلام؛ ًمىلىلىلذًمؽ ىمىلىلىل٤مل هلىلىلىل

ٟمٗمز سمٞمده أئٜمٙمؿ ٕ دى ُمـ أُم٦م حمٛمد، اًمذي مل يٙمـ ومٞمىلف ُمثىلؾ  ىلذه احلٚم٘مىل٤مت، أو 

 إٟمٙمؿ ُمتٛمًٙمقن سمذٟم٥م واًم٦م.

 ىلىلذا  ىلىلق اًمنمىلىلح ُمقوىلىلع اإلٟمٙمىلىل٤مر، ُمىلىلـ اسمىلىلـ ُمًىلىلٕمقد ومىلىلا ي٘مىلىلقًمـ هم٤مومىلىلؾ ُمىلىلـ اًمٖمىلىل٤مومٚملم 

 تٙمٌػم واًمتحٛمٞمد؟ُم٤مذا ومٕمؾ  ١مٓء ي٤م أظمل؟ ُم٤م اسمتدقمقا ؿمٞمئ٤ًم إٟمام  ق اًمتًٌٞمح واًم

 ٓ ًم٘مد اسمتدقمقا يمٞمٗمٞم٦م،  ذه اًمٙمٞمٗمٞم٦م  ل اًمتل أٟمٙمر ٤م اسمـ ُمًٕمقد.

أُم٤م اًمٕمؼمة أىمقل: اىمت٤ٌمس ُمـ  ذه اًم٘مّم٦م ىمقًٓ ىمٞم٤مؾمىل٤ًم قمىلغم ىمىلقل اًمٗم٘مٝمىل٤مء واًمٕمٚمىلامء 

اًمىلذٟمقب اًمّمىلٖم٤مئر سمريىلد اًمٙمٌىل٤مئر، أي: ُمىلـ  ،ي٘مقًمقن: اًمّمٖم٤مئر سمريد اًمٙمٌىل٤مئر، اًمّمىلٖم٤مئر

ومًىلىلىلىلىلٞمتدرج ُمٕمٝمىلىلىلىلىل٤م إمم اعمٕمّمىلىلىلىلىلٞم٦م اًمٙمٌىلىلىلىلىلػمة؛ ٕن  اقمتىلىلىلىلىل٤مد أن يقاىمىلىلىلىلىلع اعمٕمّمىلىلىلىلىلٞم٦م اًمّمىلىلىلىلىلٖمػمة

اعمٕم٤ميص ًمٞمس هل٤م طمدود ُم٤مدي٦م جمًٛم٦م سمحٞم٨م اإلٟم٤ًمن ي٘مػ قمٜمد ٤م صمؿ ٓ جير ُمـ 

 ورائٝم٤م إٓ ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة.

وًمذًمؽ هنك اًمرؾمقل قمٚمٞمف اًمًام اعمًٚمٛملم أن يًىلتح٘مروا وأن يتٝمىل٤موٟمقا سمىلٌٕمض 

ات اًمىلىلىلذٟمقب؛ إيىلىل٤ميمؿ وحم٘مىلىلر»اعمٕمىلىل٤ميص ُمىلىلـ اًمىلىلذٟمقب اًمّمىلىلٖم٤مئر، ىمىلىلىل٤مل قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام: 
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 أو يمام ىم٤مل قمٚمٞمف اًمّماة واًمًام. شوم٢مهن٤م إذا اضمتٛمٕم٧م أطمرىم٧م

اًمِم٤م د: ومٙمام ي٘مقل اًمٗم٘مٝم٤مء: ُمـ اًمذٟمقب اًمّمٖم٤مئر  ىلل سمريىلد اًمٙمٌىل٤مئر، وم٠مٟمىل٤م أىمىلقل 

اىمت٤ٌمؾم٤ًم ُمـ ىمّم٦م اسمـ ُمًٕمقد وممىل٤م وىمىلع ٕوًمئىلؽ اعمٌتدقمىل٦م: أن اًمٌدقمىل٦م اًمّمىلٖمػمة  ىلل 

راويش  ىلىلىلىل١مٓء ُمىلىلىلىل٤مذا يمىلىلىلىل٤مٟمقا سمريىلىلىلىلد ًمٚمٌدقمىلىلىلىل٦م اًمٙمٌىلىلىلىلػمة،  ىلىلىلىل١مٓء أصىلىلىلىلح٤مب احلٚم٘مىلىلىلىل٤مت اًمىلىلىلىلد

 يٗمٕمٚمقن؟

قمرومٜمىلىلىل٤م سمىلىلىلدقمتٝمؿ يمٞمٗمٞمىلىلىل٦م ًمٞمًىلىلىل٧م ذيمريىلىلىل٦م؛ ٕن  ىلىلىلذا اًمىلىلىلذيمر ُمٜم٘مىلىلىلقل قمىلىلىلـ اًمرؾمىلىلىلقل قمٚمٞمىلىلىلف 

 اًمًام، إمم أيـ أدت هبؿ  ذه اًمٌدقم٦م؟

إمم اًمٌدقمىلىل٦م اًمٙمىلىلؼمى و ىلىلل اخلىلىلروج قمىلىلغم اخلٚمٞمٗمىلىل٦م اًمراؿمىلىلد قمىلىلكم سمىلىلـ أ  ـم٤مًمىلىل٥م، 

اًمٜمٝمىلىلىلروان. يىلىلىلقم  طمٞمىلىلىل٨م ىمىلىلىل٤مل راوي اًم٘مّمىلىلىل٦م: ومٚم٘مىلىلىلد رأيٜمىلىلىل٤م أوًمئىلىلىلؽ إىمىلىلىلقام ي٘م٤مشمٚمقٟمٜمىلىلىل٤م يىلىلىلقم

اًمٜمٝمىلىلروان  ىلىلل اعمٕمريمىلىل٦م اًمتىلىلل وىمٕمىلىل٧م سمىلىللم قمىلىلكم ريض اهلل قمٜمىلىلف و ىلىلق اخلٚمٞمٗمىلىل٦م اًمراؿمىلىلد 

 ريض اهلل اًمراسمع وسملم اخلقارج اًمذيـ ظمرضمقا قمغم أُمػمي اعم١مُمٜملم، وم٘مىل٤مشمٚمٝمؿ قمىلكم

 وا  ؿ اًم٘مت٤مل، يمٞمػ ص٤مر  ذا؟قمٜمف ُمْمٓمرًا؛ ٕهنؿ سمدؤ

ُمىلىلىلىلـ إيّمىلىلىلىل٤مل اًمىلىلىلىلذٟم٥م اًمٌدقمىلىلىلىل٦م اًمّمىلىلىلىلٖمػمة شمىلىلىلىل١مدي إمم اًمٌدقمىلىلىلىل٦م اًمٙمٌىلىلىلىلػمة سمٓمريىلىلىلىلؼ أينىلىلىلىل 

اًمّمٖمػم إمم اًمذٟم٥م اًمٙمٌػم؛ ذًمؽ ٕن اًمذٟم٥م اًمّمٖمػم واًمذٟم٥م اًمٙمٌػم يٕمرل سم٤مًمٜمص، 

ُمىلـ »أُم٤م اًمٌدقمىل٦م اًمّمىلٖمػمة واًمٌدقمىل٦م اًمٙمٌىلػمة ٓ يٕمىلرل سمىل٤مًمٜمص وإٟمىلام يٕمىلرل سم٤مًم٘م٤مقمىلدة: 

يمىلىلىلؾ سمدقمىلىلىل٦م وىلىلىلاًم٦م، ويمىلىلىلؾ وىلىلىلاًم٦م ذم »، شأطمىلىلىلدث ذم أُمرٟمىلىلىل٤م  ىلىلىلذا ُمىلىلىل٤م ًمىلىلىلٞمس ُمٜمىلىلىلف ومٝمىلىلىلق رد

 .. إمم آظمره.شاًمٜم٤مر

ٖمر اإلٟمًىل٤من سمدقمىل٦م صىلٖمػمة أو يٗمىلتح اًمٓمريىلؼ ًمىلف إمم سمدقمىل٦م أظمىلرى، و ىلق ومٚمام يًتّم

ًمىلىلٞمس قمٜمىلىلده ُمىلىل٤م يٛمٞمىلىلز سمىلىللم اًمٌدقمىلىل٦م اًمّمىلىلٖمػمة واًمٙمٌىلىلػمة؛ وهلىلىلذا  ىلىل١مٓء اًمىلىلدراويش اًمىلىلذيـ 

يمىلىل٤مٟمقا جيتٛمٕمىلىلقن قمىلىلغم ُمىلىل٤مذا؟ قمىلىلغم ذيمىلىلر اهلل، وإذا هبىلىلؿ ذم اًمٜمٝم٤ميىلىل٦م ذم هن٤ميىلىل٦م اعمٓمىلىل٤مل 

 سمـ أ  ـم٤مًم٥م.جيتٛمٕمقن قمغم اخلروج قمغم اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد أٓ و ق قمكم 
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 ٜمىلىل٤م اًمٕمىلىلؼمة اًمٙمىلىلؼمى ُمىلىلـ  ىلىلذه احل٤مدصمىلىل٦م، اًمٕمىلىلؼمة اًمتىلىلل ىمٌٚمٝمىلىل٤م: أٟمىلىلف أٟمٙمىلىلر قمٚمىلىلٞمٝمؿ أؿمىلىلٞم٤مء 

ٟمحىلىلـ ٟمرا ىلىل٤م اًمٞمىلىلقم ُمقضمىلىلقدة وٓ ٟمٙمىلىلػم هلىلىل٤م، سمىلىلؾ إذا أٟمٙمرٟم٤م ىلىل٤م ٟمحىلىلـ أشمٌىلىل٤مع اًمًىلىلٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞمىلىل٦م 

 واًمًٜم٦م اًمؽميمٞم٦م، ىم٤مًمقا: ُم٤مذا ومٞمٝم٤م؟ ُم٤م ومٞمٝم٤م رء، عم٤مذا؟

ويش ىمىلىل٤مًمقا: ُمىلىل٤م أردٟمىلىل٤م إٓ اخلىلىلػم، ٕهنىلىلؿ طمٙمٛمىلىلقا قم٘مىلىلقهلؿ يمىلىلام ومٕمىلىلؾ أوًمئىلىلؽ اًمىلىلدرا

ون ؤإن أىمقاُمىلىلىل٤ًم ي٘مىلىلىلر»طمىلىلىلدصمٜم٤م:  ¢ىمىلىل٤مل: ويمىلىلىلؿ ُمىلىلىلـ ُمريىلىلد ًمٚمخىلىلىلػم ٓ يّمىلىلىلٞمٌف، إن حمٛمىلىلدًا 

 .شاًم٘مرآن ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمر ؿ يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمام يٛمرق اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م

ًمذًمؽ أٟم٤م ٟم٤مصح ًمٙمؿ إن ؿم٤مء اهلل ... قمٚمٞمٙمؿ أن شمٕمرومقا اًمًٜم٦م اًمتل ومٕمٚمٝم٤م اًمرؾمقل 

تٗمٕمٚمقهنىلىل٤م واًمتىلىلل شمريمٝمىلىل٤م ومتجتٜمٌقهنىلىل٤م؛ وسمىلىلذًمؽ شمٙمقٟمىلىلقن ىمىلىلد ىمٛمىلىلتؿ سمحىلىلؼ قمٚمٞمىلىلف اًمًىلىلام وم

اًمِمىلىلٝم٤مدشملم: ٓ إًمىلىلف إٓ اهلل حمٛمىلىلد رؾمىلىلقل اهلل؛ ٕن اًمِمىلىلٝم٤مدة إومم شمٕمٜمىلىلل: أٓ شمٕمٌىلىلد إٓ اهلل، 

واًمِمىلىلٝم٤مدة إظمىلىلرى شمٕمٜمىلىلل: أٓ شمٕمٌىلىلد اهلل إٓ سمىلىلام ضمىلىل٤مءك سمىلىلف رؾمىلىلقل اهلل، ومٝمىلىلام ؿمىلىلٝم٤مدشم٤من و ىلىل٤م 

ُم١ماظمىلىلذة، شمقطمٞمىلىلىلدان: شمقطمٞمىلىلد اهلل ذم اًمٕمٌىلىل٤مدة، وشمقطمٞمىلىلىلد شمقطمٞمىلىلدان.  ىلىلذا أيْمىلىلىل٤ًم اصىلىلٓماح وٓ 

اًمرؾمقل ذم آشم٤ٌمع، ومٙمىلام أٟمٜمىل٤م ٓ ٟمٕمٌىلد ُمىلع اهلل أطمىلدًا وٓ ٟمنمىلك سمىلف ؿمىلٞمئ٤ًم يمىلذًمؽ ٓ ٟمتخىلذ ُمىلع 

 .ٟمٌٞمٜم٤م ُمتٌققم٤ًم آظمر، ومٝمق ُمتٌققمٜم٤م ٓ ؾمقاه، و ق رسمٜم٤م ٓ ٟمٕمٌد همػمه

 وهبذا اًم٘مدر يمٗم٤مي٦م، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

 ( 00:  01: 33/   650) اهلدى والنور / 

 ( 01:  20: 14/   650) اهلدى والنور / 
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 ق٘ي بعطٍٔ: اهبدعٞ خاصٞ  

 باهتغٚري ال باهصٙادٝ

أطمىلىلد ؿ ىمىلىل٤مل: سمىلىل٠من اًمزيىلىل٤مدة ذم اًمٕمٌىلىل٤مدات أو ذم إًمٗمىلىل٤مظ اًمنمىلىلقمٞم٦م ضمىلىل٤مئز، وًمٙمىلىـل  ُمداظمٚمىلىل٦م:

٤مئز أن إن صح اًمتٕمٌىلػم ذم اًمّمىلاة ضمىل ¢اًمتٖمٞمػم ٓ جيقز، ىم٤مل: ؾمٞمدٟم٤م ُمثاً: شمًٞمٞمد اًمرؾمقل 

 ..شم٘مقل: اًمٚمٝمؿ صؾ قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف. و.ب

 سم٤مرك اهلل ذم ااٛمٞمع. ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 .. اطمت٩م سمحدي٨م صحٞمح ـمٌٕم٤مً أٟمف ىم٤مل قمـ اًمّمح٤م  اًمذي صغم ظمٚمػ ُمداظمٚم٦م:

ـ أظمزم اًمِمٞمخ: هن٤م ؿمٜمِم٦م ُمٕمرووم٦م ُم  .اعمٝمؿ ي٤م أظمل! ُم٤م ذم داقمل إلقم٤مدة  ذا اًمٙمام؛ٕ 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

ذا اًمرضمىلىلؾ ُمىلىلـ أ ىلىلؾ إ ىلىلقاء اًمىلىلذيـ ٓ قمىلىلاج هلىلىلؿ إٓ سمىلىل٠من هيىلىلدهيؿ إٟمىلىلام  ىلىل اًمِمىلىلٞمخ:

اهلل قمز وضمؾ، أو خيٚمص اعمًٚمٛملم ُمـ ذ ؿ،  ق ٓ يٗمرق سملم أُمر وأُمىلر، ٓ يٗمىلرق 

سملم أُمر مدصمف حمدث ذم وىم٧م ىمٌؾ يمامل اًمنميٕم٦م، وسملم حمدث مدث أُمرًا سمٕمد 

ٛمٙمىلىل٤من، صمىلىلؿ  ىلىلق ٓ مىلىل٤مم اًمنمىلىليٕم٦م، ٓ يٗمىلىلرق سمىلىللم  ىلىل٤مذيـ إُمىلىلريـ و ىلىل٤م: ُمىلىلـ إ ٞمىلىل٦م سم

اًمذي ٓ ي٘مر قمغم ظمٓم٠م، وسمىللم أُمىلريـ يتٍمىلل ومٞمىلف ٓ  ¢يٗمرق سملم أُمر أىمره اًمرؾمقل 

أىمقل: أقمٚمؿ اًمٜم٤مس و ق ُمٕمرض ًمٚمخٓم٠م، سمؾ وأضمٝمؾ اًمٜم٤مس سم٤مؾمىلؿ أهنىل٤م سمدقمىل٦م طمًىلٜم٦م، 

صمىلىلىلىلؿ دمىلىلىلىلد  ىلىلىلىلذا اًمرضمىلىلىلىلؾ يدٟمىلىلىلىلدن طمىلىلىلىلقل طمىلىلىلىلدي٨م زيىلىلىلىل٤مدة وسمريم٤مشمىلىلىلىلف ذم اًمتًىلىلىلىلٚمٞمٛم٦م إومم 

ع أٟمىلىلىلف يمىلىلىل٤من سم٢مُمٙم٤مٟمىلىلىلف أن ي٘مر ىلىلىل٤م قمىلىلىلغم ُمذ ٌىلىلىلف ومٞمٜمٙمر ىلىلىل٤م عمىلىلىل٤مذا؟ ٕٟمىلىلىلف ٓ يقاومىلىلىلؼ  ىلىلىلقاه ُمىلىلىل

 اعمٜمحرل ُمع اًمزي٤مدة.

 ( 00: 16: 52/   689) اهلدى والنور / 
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 اهسد عوٟ أٓى اهبدع

ٓ خيٗم٤مك أن أ ؾ اًمٌدع سملم يمؾ ومٞمٜم٦م يّمدرون أُمرًا م٤موًمقن ذم فمٜمٝمؿ  ُمداظمٚم٦م:

٦م أن خيٗمىلقا ُمٜمىل٤مر اًمًىلٜم٦م، ومٝمىلؾ ٟمقايمىل٥م أ ىلؾ اًمٌىلدع ذم اًمىلرد قمٚمىلٞمٝمؿ، أم ُمىل٤م  ىلل اًمٜمّمىلٞمح

 ُمٜمٙمؿ ذم  ذا ًمٜم٤م وإلظمقاٟمٜم٤م ذم اًمداظمؾ واخل٤مرج، وسم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ؟

اًمىلىلىلرد قمىلىلىلغم أ ىلىلىلؾ اًمٌىلىلىلدع ٓ جيىلىلىلقز إٓ ممىلىلىلـ يمىلىلىل٤من قم٤معمىلىلىل٤ًم سم٤مًمًىلىلىلٜم٦م ُمىلىلىلـ ضمٝمىلىلىل٦م  اًمِمىلىلىلٞمخ:

واًمٌدقمىلىلىلىل٦م ُمىلىلىلىلـ ضمٝمىلىلىلىل٦م أظمىلىلىلىلرى، ًمٕمٚمٙمىلىلىلىلؿ شمىلىلىلىلذيمرون ُمٕمىلىلىلىلل طمىلىلىلىلدي٨م طمذيٗمىلىلىلىل٦م سمىلىلىلىلـ اًمىلىلىلىلٞمامن ذم 

ٚمؿ قمىلىلـ اًمّمىلىلحٞمحلم ىمىلىل٤مل: يمىلىل٤من اًمٜمىلىل٤مس يًىلىل٠مًمقن رؾمىلىلقل اهلل صىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلف، وآًمىلىلف وؾمىلىل

 اخلػم ويمٜم٧م أؾم٠مًمف قمـ اًمنم خم٤موم٦م أن أىمع ومٞمف، و ذا يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر:

 عرفت الرش ال للرش لكن لتوقوه 

 

 

 

 ومن ال يعرف اخلري من الرش يقع فو  

ومٛمـ يم٤من قم٤معم٤ًم سم٤مخلػم واًمنم يمحذيٗم٦م سمىلـ اًمىلٞمامن، ويمىل٤من سم٤مًمتىل٤مزم ذم  ىلذا اًمزُمىل٤من  

٤ًم سم٤مًمٌدقمىل٦م ومٞمجتٜمٌٝمىل٤م ومىلذر اًمٜمىل٤مس قم٤مروم٤ًم سم٤مًمًٜم٦م ومٞمتٌٕمٝم٤م ومض اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م وقم٤معمىل

ُمٜمٝم٤م،  ذا اًمِمخص  ق اًمذي جيقز ًمف أن جي٤مدل أ ؾ اًمٌدقمىل٦م أو اعمٌتدقمىل٦م، أُمىل٤م يمىلام 

يٗمٕمؾ سمٕمض إظمقاٟمٜم٤م اًمذيـ مل ي١مشمقا ُمـ اًمٕمٚمؿ إٓ طمٔم٤ًم ىمٚمٞماً صمؿ يدظمٚمقن ذم جم٤مدًم٦م 

ُمىلىلىلـ  ىلىلىلؿ أىمىلىلىلقى ُمىلىلىلٜمٝمؿ قمٚمىلىلىلاًم، وًمىلىلىلق يمىلىلىل٤من  ىلىلىلذا اًمٕمٚمىلىلىلؿ ُمِمىلىلىلقسم٤ًم سمٙمثىلىلىلػم ُمىلىلىلـ اًمٌدقمىلىلىل٦م أو قمٚمىلىلىلؿ 

ام يمىلىلىلىلام ىمٚمٜمىلىلىلىل٤م آٟمٗمىلىلىلىل٤ًم، ومٝمىلىلىلىل١مٓء ٟمٜمّمىلىلىلىلحٝمؿ أن يٜمٓمىلىلىلىلقوا قمىلىلىلىلغم أٟمٗمًىلىلىلىلٝمؿ وأن يٕمتزًمىلىلىلىلقا اًمٙمىلىلىلىل

اعمٌتدقمىلىل٦م وأن ٓ جيىلىل٤مدًمق ؿ؛ ٕهنىلىلؿ ؾمىلىلٞمت٠مصمرون سمِمىلىلٌٝم٤مهتؿ يمٛمثىلىلؾ ذاك اًمًىلىل١مال اًمىلىلذي 

ؾمىلىلىلٛمٕمتؿ ذم أول ااٚمًىلىلىل٦م، وؾمىلىلىلٛمٕمتؿ اًمىلىلىلرد قمٚمٞمىلىلىلف، أهنىلىلىلؿ يّمىلىلىلٖمقن ًمٙمىلىلىلؾ ٟمىلىلىل٤مقمؼ وًمٙمىلىلىلؾ 

قمىلىل٤ممل يىلىلتٛمٙمـ ُمىلىلـ صىلىل٤مئح ومتتٕمٚمىلىلؼ اًمِمىلىلٌٝم٦م ذم ذ ىلىلـ اًمًىلىل٤مُمع، صمىلىلؿ  ىلىل٤مت طمتىلىلك يتىلىل٠مصمر ًمىلىلف 
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إزاًمىلىلىل٦م  ىلىلىلذه اًمِمىلىلىلٌٝم٦م ُمىلىلىلـ ٟمٗمًىلىلىلف، ًمىلىلىلذًمؽ شمٙمىلىلىل٤مصمرت اًمٜمّمىلىلىلقص قمىلىلىلـ ؾمىلىلىلٚمٗمٜم٤م اًمّمىلىلىل٤مًمح ُمىلىلىلـ 

اًمٕمٚمىلىلىلامء يمامًمىلىلىلؽ وأمحىلىلىلد وهمىلىلىلػم ؿ أهنىلىلىلؿ يمىلىلىل٤مٟمقا مىلىلىلذرون اًمٜمىلىلىل٤مس يمىلىلىلؾ اًمتحىلىلىلذير ُمىلىلىلـ 

ااٚمقس ُمع أ ؾ اًمٌدقم٦م، سمؾ ويم٤مٟمقا ي٠مُمروهنؿ سمٛم٘مىل٤مـمٕمتٝمؿ ظمِمىلٞم٦م أن يتنىلب رء 

ف، وإضمر ًمٚمجٛمٞمع إن ؿم٤مء اهلل ُمـ ؿمٌٝم٤مهتؿ إمم ٟمٗمقؾمٝمؿ، ومٝمذا أفمـ ضمقاب ُم٤م ؾم٠مًمت

ُمىلىل٤م دُمٜمىلىل٤م خمٚمّمىلىللم وىم٤مصىلىلديـ أوًٓ اًمٕمٚمىلىلؿ اًمٜمىلىل٤مومع اعمًىلىلت٘مك ُمىلىلـ يمتىلىل٤مب اهلل وُمىلىلـ ؾمىلىلٜم٦م 

رؾمىلىلىلقل اهلل صىلىلىلغم اهلل قمٚمٞمىلىلىلف، وآًمىلىلىلف وؾمىلىلىلٚمؿ، وقمىلىلىلغم ُمىلىلىلٜمٝم٩م اًمًىلىلىلٚمػ اًمّمىلىلىل٤مًمح أوًٓ، صمىلىلىلؿ 

ىم٤مصىلىلىلديـ أيْمىلىلىل٤ًم أن ٟمٕمٛمىلىلىلؾ سمىلىلىلام شمٕمٚمٛمٜمىلىلىل٤م، صمىلىلىلؿ سمٕمىلىلىلد ذًمىلىلىلؽ ٟمًىلىلىل٠مل اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ أن يزيىلىلىلدٟم٤م 

ٌح٤مٟمؽ اًمٚمٝمىلىلىلىلؿ وسمحٛمىلىلىلىلدك، أؿمىلىلىلىلٝمد أن ٓ إًمىلىلىلىلف إٓ أٟمىلىلىلىل٧م، أؾمىلىلىلىلتٖمٗمرك وإيىلىلىلىل٤ميمؿ قمٚمىلىلىلىلاًم، وؾمىلىلىلىل

 وأشمقب إًمٞمؽ.

 ( 00:  48: 03/   695) اهلدى والنور / 
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 ٓى ألٓى اهبدع ت٘بٞ؟

إِنَّ ﴿»: ¢ىمىلىلرأت احلىلىلدي٨م يىلىل٤م ؿمىلىلٞمخٜم٤م ذم شمٗمًىلىلػم اااًمىلىللم ي٘مىلىلقل: ىمىلىل٤مل  ُمداظمٚمىلىل٦م:

ٞمًَٕم٤م
٤مُٟمقا ؿِمىلىلىل ىُمىلىلىلقا ِديىلىلىلٜمَُٝمْؿ َويَمىلىلىل ـَ وَمرَّ ِذي ىلىلىل ام أ ىلىلىلؾ اًمٌىلىلىلدع وأ ىلىلىلؾ إ ىلىلىلقاء إٟمىلىلىل [453]األنعاااا::﴾اًمَّ

واًمْماًم٦م ُمـ  ذه إُم٦م، ي٤م قم٤مئِم٦م إن ًمٙمؾ ص٤مطم٥م ذٟمىل٥م شمقسمىل٦م همىلػم أصىلح٤مب اًمٌىلدع 

ومىلىلام ُمىلىلدى  شًمىلىلٞمس هلىلىلؿ شمقسمىلىل٦م، يىلىل٤م قم٤مئِمىلىل٦م إين ُمىلىلٜمٝمؿ سمىلىلراء إين سمىلىلرئ ُمىلىلٜمٝمؿ و ىلىلؿ ُمٜمىلىل٤م سمىلىلراءة

 صح٦م  ذا احلدي٨م؟ وُم٤م ُمٕمٜمك: همػم أصح٤مب اًمٌدع وإ قاء ًمٞمس هلؿ شمقسم٦م؟

وٕمٞمػ ؾمىلٜمدًا وُمتٜمىل٤ًم يمىلام ي٘مىلقل قمٚمىلامء احلىلدي٨م ؾمىلٜمدًا  ـمٌٕم٤ًم  ذا احلدي٨م اًمِمٞمخ:

 وُمتٜم٤ًم.

أُمىلىلىل٤م اًمًىلىلىلٜمد ومىلىلىلمن ومٞمىلىلىلف قمٚمىلىلىل٦م مٜمىلىلىلع ُمىلىلىلـ احلٙمىلىلىلؿ قمٚمٞمىلىلىلف سم٤مًمّمىلىلىلح٦م ـمٌٕمىلىلىل٤ًم أٟمىلىلىل٤م أن همىلىلىلػم 

ُمًتحي هلذه اًمٕمٚم٦م ؾمقى أين أقمىلرل أن احلىلدي٨م ٓ يّمىلح ُمىلـ طمٞمىل٨م إؾمىلٜم٤مده، أُمىل٤م 

أٟمىلىلف ٓ يّمىلىلح ُمىلىلـ طمٞمىلىل٨م ُمتٜمىلىلف، ومٝمىلىلذا واوىلىلح ضمىلىلدًا؛ ٕن صىلىل٤مطم٥م اًمٌدقمىلىل٦م ُمٝمىلىلام يم٤مٟمىلىل٧م 

سمدقمتف ومًىلقل ٓ شمٙمىلقن أذ قمٜمىلد اهلل قمىلز وضمىلؾ ُمىلـ ذك اًمٙمىل٤مومر اعمنمىلك، ومىل٢مذا يمىل٤من 

ُر َأْن ﴿إُمر يمذًمؽ ويم٤من ُمٕمٚمقُم٤ًم قمٜمد يمؾ ُمًىلٚمؿ ىمقًمىلف شمٌىل٤مرك وشمٕمىل٤ممم:  إِنَّ اهللََّ ٓ َيْٖمٗمىِل

ـْ َيَِم٤مءُ  َ
َك سمِِف َوَيْٖمِٗمُر َُم٤م ُدوَن َذًمَِؽ عمِ  .[43]النسا::﴾ُينْمَ

ؾ ُمىلىلىلـ اعمٛمٙمىلىلىلـ ااىلىلىل٤مئز سم٤مًمٜمًىلىلىل٦ٌم إًمٞمىلىلىلف شمٌىلىلىل٤مرك ومٝمىلىلىلذا اًمىلىلىلٜمص سيىلىلىلح سمىلىلىل٠من اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىل

وشمٕم٤ممم ًمٞمس وم٘مط أن ي٘مٌؾ شمقسم٦م اعمٌتدع، سمؾ وأن يٖمٗمر ًمىلف سمدقمتىلف، وًمىلق مل يتىل٥م ُمٜمٝمىل٤م؛ 

ـْ ﴿ٕن سمدقمتىلىلف ًمٞمًىلىل٧م ذيمىلىل٤ًم،  َىلىل
٤م ُدوَن َذًمىِلىلَؽ عمِ ُر َُمىلىل

َك سمىِلىلِف َوَيْٖمِٗمىلىل ىلىل ُر َأْن ُينْمَ
إِنَّ اهللََّ ٓ َيْٖمِٗمىلىل

 .[43]النسا::﴾َيَِم٤مءُ 
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 ض أن اًمٌدقم٦م ًمٞم٧ًم يم٤مًمنمك، وإٟمام  ل دون ذًمؽ. ذا ضمقاب قمغم اومؽما

وإذا اومؽموىلىلىلٜم٤م أن اًمٌدقمىلىلىل٦م اًمتىلىلىلل أريىلىلىلد هبىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م  ىلىلىلل: ٟمىلىلىلقع ُمىلىلىلـ أٟمىلىلىلقاع اًمنمىلىلىلك 

ـَ ٓ َيْدقُمقَن َُمَع اهللَِّ ﴿طمٞمٜمئذ ٟمًتدل سم٘مقًمف شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ذم صٗم٤مت اًمرمحـ:  ِذي َواًمَّ

َم اهللَُّ رَّ ل طَمىلىل
تىِلىل َر َوٓ َيْ٘مُتُٚمىلىلقَن اًمىلىلٜمَّْٗمَس اًمَّ هَلىًلىل٤م آظَمىلىل

ْؾ َذًمىِلىلَؽ إِ ـْ َيْٗمَٕمىلىل َّٓ سمىِلىل٤محْلَؼِّ َوٓ َيْزُٟمىلىلقَن َوَُمىلىل  إِ

ُٚمْد ومِٞمِف ُُمَٝم٤مًٟم٤م * َيْٚمَؼ َأصَم٤مًُم٤م  ـَ * ُيَْم٤مقَمْػ ًَمُف اًْمَٕمَذاُب َيْقَم اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦ِم َوخَيْ ٤مَب َوآُمىَل ـْ شمىَل َّٓ َُم إِ

ىلىلىلىلىلىل  ًَ ٞمِّئ٤َمهِتِْؿ طَم ُل اهللَُّ ؾَمىلىلىلىلىلىل َؽ ُيٌَىلىلىلىلىلىلدِّ
٤محِل٤ًم وَم٠ُمْوًَمئِىلىلىلىلىلىل ًا َصىلىلىلىلىلىل َؾ قَمَٛمىلىلىلىلىلىل

قًرا َوقَمِٛمىلىلىلىلىلىل ٤مَن اهللَُّ هَمُٗمىلىلىلىلىلىل ٜم٤َمٍت َويَمىلىلىلىلىلىل

 .[30-63]الف قان:﴾َرطِمٞماًم 

ًم٘مد سمدأ اهلل قمىلز وضمىلؾ سمىلذيمر اعمىلذٟمٌلم اعمجىلرُملم ذم  ىلذه أيىل٦م سم٤معمنمىليملم وم٘مىل٤مل: 

َّٓ سمىِلىل٤محْلَؼِّ ﴿ َم اهللَُّ إِ رَّ ل طَمىلىل
تىِلىل َر َوٓ َيْ٘مُتُٚمىلىلقَن اًمىلىلٜمَّْٗمَس اًمَّ هَلىًلىل٤م آظَمىلىل

َع اهللَِّ إِ ْدقُمقَن َُمىلىل ـَ ٓ َيىلىل ِذي ىلىل  َواًمَّ

 إمم آظمر أي٦م. [63الف قان:]﴾...

َؾ ﴿صمىلىلؿ اؾمىلىلتثٜمك أي: سمٕمىلىلد أن طمٙمىلىلؿ هلىلىل١مٓء سم٤مًمٜمىلىل٤مر ىمىلىل٤مل:  ـَ َوقَمِٛمىلىل ٤مَب َوآَُمىلىل ـْ شَمىلىل َّٓ َُمىلىل إِ

قًرا  ٤مَن اهللَُّ هَمُٗمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ٜم٤َمٍت َويَمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ًَ ٞمِّئ٤َمهِتِْؿ طَم ُل اهللَُّ ؾَمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل َؽ ُيٌَىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلدِّ
٤محِل٤ًم وَم٠ُمْوًَمئِىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل ًا َصىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل قَمَٛمىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلىل

 .[30]الف قان:﴾َرطِمٞماًم 

سمدقمتىلىلف سمدقمىلىل٦م ذيمٞمىلىل٦م، ومٚمىلىلامذا ٓ يتىلىلقب اهلل قمٚمٞمىلىلف إذا إذًا: ًمٜمٗمىلىلؽمض أن  ىلىلذا اعمٌتىلىلدع 

 شم٤مب؟ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م: إٓ ُمـ شم٤مب.

ومٝمىلىلىلذا دًمٞمىلىلىلىلؾ قمىلىلىلىلغم سمٓمىلىلىلىلان  ىلىلىلذا اعمىلىلىلىلتـ سمٕمىلىلىلىلد أن مل يثٌىلىلىلىل٧م  ىلىلىلذا اعمىلىلىلىلتـ قمىلىلىلىلغم ـمري٘مىلىلىلىل٦م 

اعمحىلىلىلدصملم أي: ُمىلىلىلـ ضمٝمىلىلىل٦م اًمًىلىلىلٜمد، ومىلىلىل٢مذًا:  ىلىلىلذا احلىلىلىلدي٨م ٓ يّمىلىلىلح ٓ إؾمىلىلىلٜم٤مدًا وٓ ُمتٜمىلىلىل٤ًم، 

اومؽموٜم٤م أن هلذا احلدي٨م أصاً يٛمٙمـ أن ي٘مىل٤مل: سمىل٠من راويىلف ًمٙمـ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: ًمق 

اًمىلىلذي سمًىلىلٌٌف وىلىلٕمػ إؾمىلىلٜم٤مد احلىلىلدي٨م  ىلىلذا يمىلىل٤من ُمىلىلـ أصىلىلح٤مب إو ىلىل٤مم وإظمٓمىلىل٤مء ذم 

 رواي٦م احلدي٨م.

 ٜم٤مك طمدي٨م صم٤مسم٧م قمـ اًمرؾمقل قمٚمٞمىلف اًمًىلام ىمىلد يتىلق ؿ يمثىلػم ُمىلـ اًمٜمىل٤مس أٟمىلف  ىلذا 



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

370 

ّمىلىل٤مطم٥م سمدقمىلىلف أسمىلىلك اهلل أن جيٕمىلىلؾ ًم»احلىلىلدي٨م  ىلىلق سمٛمٕمٜمىلىلك طمىلىلديثؽ، ُمىلىل٤م  ىلىلق احلىلىلدي٨م؟ 

 .ششمقسم٦م

 .شأسمك اهلل أن جيٕمؾ ًمّم٤مطم٥م سمدقم٦م شمقسم٦م» ذا طمدي٨م صحٞمح: 

ومرسمام ومٝمؿ ذًمؽ اًمراوي سمًقء ومٝمٛمف، أو ؾم٤مء طمٗمٔمىلف ومىلروى  ىلذه ااٛمٚمىل٦م اًمتىلل هلىل٤م 

صىلىلىلح٦م سمتٚمىلىلىلؽ ااٛمٚمىلىلىل٦م أن اهلل ٓ ي٘مٌىلىلىلؾ شمقسمىلىلىل٦م اعمٌتىلىلىلدع ٓ، أسمىلىلىلك اهلل أن جيٕمىلىلىلؾ ًمّمىلىلىل٤مطم٥م 

ؾ اهلل شمقسمتىلف ًمٚمًىل٥ٌم اًمىلذي ذيمرشمىلف سمدقم٦م شمقسمىل٦م ٓ شمٕمٜمىلل أٟمىلف ًمىلق شمىل٤مب شمقسمىل٦م ٟمّمىلقطم٤ًم ٓ ي٘مٌىل

 آٟمٗم٤ًم.

 ذا إسم٤مء يًٛمك ذم ًمٖم٦م اًمٕمٚمامء يمىلقين إسمىل٤مء يمىلقين وًمىلٞمس   شأسمك اهلل»إذًا: ُم٤م ُمٕمٜمك: 

ـْ ﴿إسمىلىلىلىلىل٤مء ذقمٞمىلىلىلىلىل٤ًم سمٛمٕمٜمىلىلىلىلىلك: ىمىلىلىلىلىل٤مل شمٕمىلىلىلىلىل٤ممم:  ُف يُمىلىلىلىلىلىل قَل ًَمىلىلىلىلىل ٞمْئ٤ًم َأْن َيُ٘مىلىلىلىلىل ُرُه إَِذا َأَراَد ؿَمىلىلىلىلىل ىلىلىلىلىلاَم َأُْمىلىلىلىلىل إِٟمَّ

 ـمٞم٥م. [32]يس:﴾وَمٞمَُٙمقنُ 

و ىلذه اعمٕمىل٤ميص اًمتىلل شم٘مىلع ذم  ىلذا اًمٙمىلقن  ىلل   ذه اًمٙمٗمريىل٤مت  ىلذه اًمنمىليمٞم٤مت،

شم٠مُمٚمقا ذم أي٦م، إذا ُم٤م يم٤من قمٜمديمؿ ومٙمىلرة ؾمىل٤مسم٘م٦م أن إرادة  ااقاب:سم٢مرادة اهلل أم ٓ؟ 

اهلل شمِمىلىلىلىلٛمؾ يمىلىلىلىلؾ رء، وًمىلىلىلىلذًمؽ ضمىلىلىلىل٤مء ذم قم٘مٞمىلىلىلىلدة اإليىلىلىلىلامن سمىلىلىلىل٤مهلل وُمائٙمتىلىلىلىلف ذم آظمىلىلىلىلره 

 ىلىلق اًمىلىلذي وسم٤مًم٘مىلىلدر ظمىلىلػمه وذه إذًا: اخلىلىلػم واًمنمىلىل يما ىلىل٤م سمىلىل٢مرادة اهلل وشم٘مىلىلديره،  ىلىلذا 

يٕمٜمقٟمف سم٠مٟمف  ذه اإلرادة يمقٟمٞمىل٦م، وم٤محلىلدي٨م يٕمٜمىلل: أسمىلك اهلل أي: إرادة يمقٟمٞمىل٦م أن جيٕمىلؾ 

ًمّم٤مطم٥م سمدقم٦م شمقسم٦م، ًمٙمـ ًمٞمس  ذا إرادة ذقمٞم٦م أي: إذا شم٤مب اعمنمك ي٘مٌؾ شمقسمتف؟ 

ي٘مٌىلؾ شمقسمتىلىلف سمىلىلدًمٞمؾ ُمىلىل٤م ؾمىلىلٌؼ وهمػم ىلىل٤م، ذم إرادة ي٘م٤مسمىلىلؾ اإلرادة اًمًىلىل٤مسم٘م٦م اإلرادة اًمٙمقٟمٞمىلىل٦م 

 إرادة ذقمٞم٦م.

 ومرق يمٌػم ضمدًا سملم اإلرادة اًمنمقمٞم٦م وسملم اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م:ومٝمٜم٤مك 

اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م شمِمىلٛمؾ اخلىلػم واًمنمىل، شمِمىلٛمؾ اهلىلدى واًمْمىلال اإليىلامن واًمٙمٗمىلر، 

 ذه ُم٤م اؾمٛمٝم٤م؟ إرادة يمقٟمٞم٦م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م اإلرادة اًمنمقمٞم٦م، اإلرادة اًمنمقمٞم٦م ظم٤مص٦م سم٤مخلػم 
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ْرَى ًمِِٕمٌَىلىلىل٤مِدِه ﴿ظم٤مصىلىلىل٦م سمىلىلىل٤مإليامن، ىمىلىلىل٤مل شمٕمىلىلىل٤ممم:  رَ َوٓ َيىلىلىل  ىلىلىلذه آيىلىلىل٦م ذم  [3]البمااا :﴾اًْمُٙمْٗمىلىلىل

  ؾ يريد ًمٕم٤ٌمده اًمٙمٗمر؟ [3]البم :﴾َوٓ َيْرَى ًمِِٕم٤ٌَمِدِه اًْمُٙمْٗمرَ ﴿اًم٘مرآن سم٦م، 

 ٟمٕمؿ. ُمداظمٚم٦م:

 ىلىلىل٤مه، أظمٓمىلىلىل٠م صىلىلىل٤مطمٌٜم٤م؛ ٕٟمٜمىلىلىل٤م ٟمحىلىلىلـ ذم صىلىلىلدد اًم٘مىلىلىلقل أٟمىلىلىلف اإلرادة اًمٙمقٟمٞمىلىلىل٦م  اًمِمىلىلىلٞمخ:

ل رب ؿمىلىلىلىل٤مُمٚم٦م، اإلرادة اًمٙمقٟمٞمىلىلىلىل٦م ؿمىلىلىلىل٤مُمٚم٦م إسمٚمىلىلىلىلٞمس عمىلىلىلىل٤م يمٗمىلىلىلىلر ُمىلىلىلىلش رهمىلىلىلىلؿ أٟمٗمىلىلىلىلف يمىلىلىلىلام ي٘مىلىلىلىل٤م

اًمٕم٤معملم طم٤مؿمىل٤مه، إٟمىلام سمىل٢مرادة اهلل قمىلز وضمىلؾ، ًمٙمىلـ  ىلذه إرادة يمقٟمٞمىل٦م وًمٞمًىل٧م ذقمٞمىل٦م؛ 

 ٕن اإلرادة اًمنمقمٞم٦م ٓ شمِمٛمؾ اًمٙمٗمر.

 اإلرادة يٛمٙمـ أن.

 أن ٟمجٕمؾ هل٤م ىمًٛملم ٟم٘مًؿ اإلرادة إمم ىمًٛملم: إرادة يمقٟمٞم٦م، وإرادة ذقمٞم٦م.

  آظمره.اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمخػم واًمنم ُمـ إيامن ويمٗمر ... إمم

اإلرادة اًمنمىلىلىلىلقمٞم٦م ٓ شمتٕمٚمىلىلىلىلؼ إٓ سمىلىلىلىل٤مإليامن واًمٕمٛمىلىلىلىلؾ اًمّمىلىلىلىل٤مًمح، و ٜمىلىلىلىل٤م شمٗمنىلىلىلىل اإلرادة 

 اًمنمقمٞم٦م سم٤مًمرو٤م.

أُم٤م اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م ٓ شمٗمنىل سم٤مًمروىل٤م، وىمىلد فمٝمىلر ًمٙمىلؿ اًمٗمىلرق؟ إرادة يمقٟمٞمىل٦م شمِمىلٛمؾ 

ْرَى ًمِِٕمٌَىلىلىلىلىلىلىل٤مِدِه ﴿يمىلىلىلىلىلىلىلؾ رء ؾمىلىلىلىلىلىلىلقاًء يمىلىلىلىلىلىلىل٤من ظمىلىلىلىلىلىلىلػمًا أو ذًا، يمٗمىلىلىلىلىلىلىلر ورسمٜمىلىلىلىلىلىلىل٤م ىمىلىلىلىلىلىلىل٤مل:  َوٓ َيىلىلىلىلىلىلىل

 .[3:]البم ﴾اًْمُٙمْٗمرَ 

 أُم٤م اإلرادة اًمنمقمٞم٦م ومٝمل ظم٤مص٦م سمام أُمر اهلل سمف، ًمذًمؽ ىم٤مل أطمد اًمٕمٚمامء:

 مريهههع اخلهههري والرشههه القسهههو 

 

 

 

 ولكههن لههو  يههرا  س  ههس  

 ىلىلىلق يريىلىلىلد اخلىلىلىلػم واًمنمىلىلىل إرادة يمقٟمٞمىلىلىل٦م، وًمٙمىلىلىلـ واًمنمىلىلىل ًمىلىلىلٞمس يىلىلىلرى سمىلىلىلف سمحىلىلىل٤مل، ٓ  

 .[3]البم :﴾َوٓ َيْرَى ًمِِٕم٤ٌَمِدِه اًْمُٙمْٗمرَ ﴿يرى؛ ٕٟمف ىم٤مل: 



 متفرقات يف بصول البدع ----------------------------------------- جامع تراث العالمة األلباني يف املههخ

378 

ئذ يِمٞم٥م اسمـ آدم قمغم ُمىل٤م ؿمىل٥م قمٚمٞمىلف،  ىلذه ىم٤مقمىلدة اإلٟمًىل٤من اًمىلذي يِمىل٥م قمىلغم طمٞمٜم

اخلىلىلىلػم ذم اًمٖم٤مًمىلىلىل٥م يٛمىلىلىلقت قمىلىلىلغم اخلىلىلىلػم، يِمىلىلىل٥م قمىلىلىلغم اإليىلىلىلامن يٛمىلىلىلقت قمىلىلىلغم اإليىلىلىلامن، 

واًمٕمٙمىلىلس سمىلىل٤مًمٕمٙمس م٤مُمىلىل٤ًم، ومىلىلا جيىلىلقز أن ي٘مىلىل٤مل: ٓ ي٘مٌىلىلؾ اًمتقسمىلىل٦م ُمىلىلـ اعمٌتىلىلدع ٓ، اهلل 

 ي٘مٌؾ اًمتقسم٦م ُمـ قم٤ٌمده ويٕمٗمق قمـ يمثػم.

: ٓ ي٘مٌىلىلؾ اًمتقسمىلىل٦م ُمىلىلـ اعمنمىلىلك؛ ٕٟمىلىلف سح ذم اًم٘مىلىلرآن اًمٙمىلىلريؿ وٓ جيىلىلقز أن ٟم٘مىلىلقل

 أٟمف ي٘مٌؾ اًمتقسم٦م.

وم٤معمٌتىلىلدع أؾمىلىلقأ أطمقاًمىلىلف أن يٙمىلىلقن ُمنمىلىليم٤ًم، أؾمىلىلقأ أطمقاًمىلىلف أن يٙمىلىلقن ُمنمىلىليم٤ًم، ومىلىل٢مذا 

شم٤مب شم٤مب اهلل قمٚمٞمف، ًمٙمىلـ أٟمىل٤م أريىلد أن أسمىللم اًمٗمىلرق سمىللم  ىلذا احلىلدي٨م اًمْمىلٕمٞمػ، وسمىللم 

 .شسم٦مأسمك أن جيٕمؾ ًمّم٤مطم٥م سمدقم٦م شمق»احلدي٨م اًمّمحٞمح: 

 ٜم٤م اإمؾ سمٛمٕمٜمك: اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م، ُمش اإلرادة اًمنمقمٞم٦م، ومٚمق ومروٜم٤م أن ُمنميم٤ًم 

أسمىلىلك »شمىلىل٤مب، شمىلىل٤مب اهلل قمٚمٞمىلىلف، ًمىلىلق ومروىلىلٜم٤م أن ُمٌتىلىلدقم٤ًم شمىلىل٤مب شمىلىل٤مب اهلل قمٚمٞمىلىلف، إذًا: ُمىلىل٤م ُمٕمٜمىلىلك: 

؟ أي: اعمٌتىلىلىلدع ُمىلىلىلـ أوًمئىلىلىلؽ اًمىلىلىلذيـ ي٘مىلىلىل٤مل هلىلىلىلؿ: شاهلل أن جيٕمىلىلىلؾ ًمّمىلىلىل٤مطم٥م سمدقمىلىلىل٦م شمقسمىلىلىل٦م

ـَ هَلُْؿ ؾُمقُء َأقْماَمهلِِ ﴿ وًمذًمؽ ومٝمؾ يتقب اإلٟم٤ًمن اًمىلذي ُمثٚمىلف يمٛمثىلؾ  [33]التوب :﴾ؿْ ُزيِّ

ـَ ﴿أوًمئىلىلىلؽ اًمىلىلىلذيـ ىمىلىلىل٤مل اهلل قمىلىلىلز وضمىلىلىلؾ قمىلىلىلٜمٝمؿ ذم اًم٘مىلىلىلرآن:  ي ىلىلىل ْؾ ُٟمٜمٌَِّىلىلىلُئُٙمْؿ سم٤ِمٕظَْمَنِ ْؾ َ ىلىلىل ىُمىلىلىل

 ًٓ اَم ٜمُقَن * َأقْمىلىلىلىل ىلىلىلىل ًِ ىُلىلىلىلْؿ ُمْ ٌُقَن َأهنَّ ىلىلىلىل ًَ ْؿ َمْ ْٟمٞم٤َم َوُ ىلىلىلىل ْٕمُٞمُٝمْؿ ذِم احْلَٞمَىلىلىلىل٤مِة اًمىلىلىلىلدر ؾَّ ؾَمىلىلىلىل ـَ َوىلىلىلىل ِذي ىلىلىلىل اًمَّ

 .[404-403]الكهف:﴾ُصٜمًْٕم٤م

وم٢مٟمًىلىلىل٤من يمىلىلىل٤من ُمنمىلىلىليم٤ًم أو يمىلىلىل٤من ُمٌتىلىلىلدقم٤ًم مًىلىلىل٥م أٟمىلىلىلف مًىلىلىلـ صىلىلىلٜمٕم٤ًم  ىلىلىلذا يتّمىلىلىلقر أن 

 يتقب؟ ٓ يتّمقر أن يتقب.

ُمىلىلـ  ٜمىلىل٤م ي٘مىلىلقل اًمٕمٚمىلىلامء: .ر اًمٌدقمىلىل٦م قمىلىلغم صىلىل٤مطمٌٝم٤م أظمٓمىلىلر ُمىلىلـ .ر اعمٕمّمىلىلٞم٦م؛ 

ٕن اعمٕمّمىلىلٞم٦م طمٞمىلىلٜمام يرشمٙمٌٝمىلىل٤م اًمٕمىلىل٤ميص يٕمىلىلرل أٟمىلىلف قمىلىل٤ميص ومػمضمىلىلع أٟمىلىلف يقُمىلىل٤ًم ُمىلىل٤م يتىلىلقب 

ّمىلىلٞمتف اًمتىلىلل  ىلىلق قمىلىل٤مرل سم٠مهنىلىل٤م ُمٕمّمىلىلٞم٦م، ًمٙمىلىلـ اعمٌتىلىلدع اًمىلىلذي ًمًىلىل٤من طم٤مًمىلىلف إمم اهلل ُمىلىلـ ُمٕم
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ي٘مىلىلقل: رب زدين؛ ٕٟمىلىلف يت٘مىلىلرب سمٌدقمتىلىلف إمم اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ، ومٝمىلىلذا ٓ يتّمىلىلقر أن يتىلىلقب 

 إمم اهلل.

 ىلذا إرادة يمقٟمٞمىل٦م، أُمىل٤م ًمىلق   شأسمىلك اهلل أن جيٕمىلؾ ًمّمىل٤مطم٥م سمدقمىل٦م شمقسمىل٦م»وم٢مذًا: طمديثٜم٤م: 

اًمىلىلىلذي يٕمىلىلىلٞمش د ىلىلىلره اًمٓمقيىلىلىلؾ ُمنمىلىلىليم٤ًم  شمّمىلىلىلقرٟم٤م و ىلىلىلذا ممٙمىلىلىـل أن ي٘مىلىلىلع وًمىلىلىلق سمٜمىلىلىلدرة يم٤معمنمىلىلىلك

 .صٕم٥م ضمدًا أن يتقب إمم اهلل؛ ٕٟمف ؿم٤مب قمغم ُم٤م ؿم٥م قمٚمٞمف، ًمٙمـ ٟم٤مدرًا ممٙمـ أن ي٘مع

يمىلىلذًمؽ اعمٌتىلىلدع ممٙمىلىـل أن يتىلىلقب إمم اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ، ًمٙمىلىـل  ىلىلذا قمىلىلغم ـمري٘مىلىل٦م ٟمىلىل٤مدرة ضمىلىلدًا 

ا  ىلىلق طمٞمىلىلٜمام يتٌىلىللم ًمىلىلف أٟمىلىلف يمىلىل٤من قم٤ميِمىلىل٤ًم ذم إو ىلىل٤مم، أٟمىلىلف  ىلىلق يٕمىلىلٞمش ذم ـم٤مقمىلىل٦م اهلل ذم فمٜمىلىلف، وإذ

 .يٕمٞمش ذم ُمٕمّمٞم٦م اهلل ُمـ طمٞم٨م أٟمف اسمتدع ذم ديـ اهلل ُم٤م مل يٜمزل اهلل سمف ؾمٚمٓم٤مٟم٤مً 

إذًا: أن اؾمىلىلتٗمدٟم٤م وىلىلٕمػ احلىلىلدي٨م اعمًىلىل١مول قمٜمىلىلف أوًٓ، وصىلىلح٦م احلىلىلدي٨م اًمثىلىل٤مين همىلىلػم 

 .اعمًئقل قمٜمف صم٤مٟمٞم٤ًم، واؾمتٗمدٟم٤م اًمٗمرق ااق ري سملم اإلرادة اًمٙمقٟمٞم٦م واإلرادة اًمنمقمٞم٦م

جٜم٤م ُمـ اًمٗمرق سمىللم اإلرادة اًمٙمقٟمٞمىل٦م واإلرادة اًمنمىلقمٞم٦م اًمٗمىلرق وصم٤مًمث٤ًم وأظمػمًا: اؾمتٜمت

 سملم احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ، وسملم احلدي٨م اًمّمحٞمح.

 .شٓ ي٘مٌؾ اهلل شمقسم٦م ُمٌتدع»احلدي٨م اًمْمٕمٞمػ طمٙمؿ ذقمل: 

 ىلىلذا سم٤مـمىلىلؾ؛ ٕٟمىلىلف ىمٚمٜمىلىل٤م ًمىلىلق يمىلىل٤من سمدقمتىلىلف ذيمىلىل٤ًم ومىلىل٤مهلل ي٘مٌىلىلؾ، أُمىلىل٤م اًمٌدقمىلىل٦م اعمىلىلذيمقرة ذم 

 وإٟمام إرادة يمقٟمٞم٦م. احلدي٨م اًمّمحٞمح ومٝمل: إرادة ًمٞم٧ًم ذقمٞم٦م،

 ومٛمـ  ٜم٤م فمٝمر اًمٗمرق واؾمتٗمدٟم٤م ُمـ ااقًم٦م اًم٘مّمػمة  ذه ومقائدة صماصم٦م:

وىلىلىلىلٕمػ احلىلىلىلىلدي٨م إول، صىلىلىلىلح٦م احلىلىلىلىلدي٨م اًمثىلىلىلىل٤مين، اًمٗمىلىلىلىلرق سمىلىلىلىللم اإلرادة اًمٙمقٟمٞمىلىلىلىل٦م 

 واإلرادة اًمنمقمٞم٦م.

 وُمـ  ٜم٤م: ٟمٗمٝمؿ ُمٕمٜمك ىمقل ذًمؽ اًمٕم٤ممل: 
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 مريهههع اخلهههري والرشههه القسهههو 

 

 

 

 ولكههن لههو  يههرا  س  ههس  

 ا يٜمتٝمل ااقاب.وهبذ 

 ضمزاك اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

وًمذًمؽ اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ذم يمت٤مب آقمتّم٤مم يذيمر ىمقًٓ ي٘مقل يًتحٞمؾ قمىلغم يمىلؾ 

 ص٤مطم٥م سمدقم٦م أن يتقب ُمـ سمدقمتف.

 ىلىلق  ىلىلذا ًمىلىلذًمؽ ىمٚمىلىل٧م ًمٙمىلىلؿ: اًمٕمٚمىلىلامء ي٘مقًمىلىلقن: ذ اًمٌدقمىلىل٦م قمىلىلغم صىلىل٤مطمٌٝم٤م  اًمِمىلىلٞمخ:

ٕٟمىلىلف يٕمىلىلرل  أذ ُمىلىلـ ذ اعمٕمّمىلىلٞم٦م قمىلىلغم صىلىل٤مطمٌٝم٤م عمىلىل٤مذا؟ اًمٕمىلىل٤ميص يٛمٙمىلىلـ أن يتىلىلقب؛

 ٟمٗمًف أٟمف قم٤ميص.

اعمٌتىلىلدع ًمًىلىل٤من طم٤مًمىلىلىلف ي٘مىلىلقل: رب زدين؛ ٕٟمىلىلف يت٘مىلىلىلرب إمم اهلل قمىلىلز وضمىلىلؾ، واهلل ٓ ي٘مٌىلىلىلؾ، 

 . ٙمذا شُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م  ذا ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد»ومٝمذا اًمت٘مرب يمام شمٕمٚمٛمقن: 

اًمىلذي  ىلق اعمىلذيمقر ذم صىلحٞمح اًمؽمهمٞمىل٥م  ¢يمذًمؽ طمدي٨م رؾمقل اهلل  ُمداظمٚم٦م:

 ًؽ سم٤مًمًٜم٦م.واًمؽم ٞم٥م ذم يمت٤مب اًمتٛم

أسمىلىلك اهلل أن ي٘مٌىلىلؾ ُمىلىلـ يمىلىلؾ صىلىل٤مطم٥م سمدقمىلىل٦م قمٛمىلىلؾ »: ¢واحلىلىلدي٨م ومىلىلٞمام ُمٕمٜمىلىل٤مه ي٘مىلىلقل 

 وُمـ ذًمؽ  ذا. شطمتك يدع سمدقمتف

  ق  ذا، ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ضمزايمؿ اهلل ظمػم. ُمداظمٚم٦م:

 أي ٟمٕمؿ. اًمِمٞمخ:

 ( 00:  18:  18/ 704) اهلدى والنور/

 (  00:  23:  25/ 704) اهلدى والنور/

 (  00:  27:  45/ 704) اهلدى والنور/
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 رتن ضِٞ ًّ اهطِّ ُتٓى  

 إذا صازت غعاًزا ألٓى اهبدع؟

رمحف اهلل: يٛمٜمع اًمتِمٌف سم٠م ؾ اًمٗمًؼ ٕن ُمىلـ شمِمىلٌف سم٘مىلقم  –ىم٤مل أسمقطم٤مُمد اًمٖمزازم 

ومٝمىلق ُمىلىلٜمٝمؿ، وهبىلذه اًمٕمٚمىلىل٦م ٟم٘مىلىلقل سمىلؽمك اًمًىلىلٜم٦م ُمٝمىلام صىلىل٤مرت ؿمىلىلٕم٤مرا ٕ ىلؾ اًمٌدقمىلىل٦م ظمقوًمىلىل٤م 

 ُمـ اًمتِمٌف هبؿ.

 ]وم٘م٤مل اإلُم٤مم ُمٕمٚمً٘م٤م[:

ُمىلـ اًمتِمىلٌف هبىلؿ ذم ؿمىل ، سمىلؾ  ىلق شمِمىلٌف سمٛمىلـ ؾمىلـ اًمًىلٜم٦م و ىلق رؾمىلقل اهلل ًمٞمس  ذا 

، ومىلىل٢مذا أظمىلىلذ هبىلىل٤م سمٕمىلىلض اًمٗمًىلىل٤مق، ومٚمىلىلٞمس ذًمىلىلؽ سم٤مًمىلىلذي يٛمٜمىلىلع ُمىلىلـ اؾمىلىلتٛمرار احلٙمىلىلؿ ¢

، واًمتِمٌف اعمٛمٜمقع إٟمام  ق اًمتِمٌف سم٤مًمٗم٤ًمق واًمٙمٗم٤مر ومٞمام ¢اًم٤ًمسمؼ، و ق اًمتِمٌف سمف 

حٞمحلم ُمىلىلىلـ ًمىلىلٌس ضمٌىلىلىل٦م روُمٞمىلىل٦م يمىلىلىلام ذم اًمّمىلىل ¢ ىلىلق ُمىلىلـ ممٞمىلىلىلزاهتؿ، أًمًىلىل٧م شمىلىلىلرى أٟمىلىلف 

طمىلدي٨م اعمٖمىلىلػمة سمىلـ ؿمىلىلٕم٦ٌم، ومىل٢مذا يمىلىل٤من  ىلذا ًمىلىلٞمس شمِمىلٌٝم٤م سمىلىل٤مًمروم، ومٌىل٤مٕومم ًمىلىلٞمس شمِمىلىلًٌٝم٤م 

 ،و  ذا سملمِّ ٓ خيٗمك إن ؿم٤مء اهلل.¢سم٤مًمٗم٤ًمق إذا ًمًٌقا ُم٤م ًمٌس اًمٜمٌل 

 .(23"حتقيق إصالح املساجد")ص
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